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I n s u r a n c e

برنا  افتخاری 
مشاور متخصص در امور وام های مسکونی و تجاری در سراسر کالیفرنیا

خدمات ما شامل
1- وام های مسکونی و تجاری

2- وام های  FHA و  VA   )تا 96.5 درصد فقط با 3.5درصد پیش قسط(
3- تجدید وام با نرخ بهتر  

4- وام های بزرگ تا  10 میلیون دالر
5- وام های بازسازی و نوسازی مسکونی و تجاری

6- وام های بدون ارایه اوراق مالیاتی و درآمد

BORNA J. EFTEKARI
Senior Mortgage Advisor

 
   858-225-8586
      E-FAX: 858-225-1818
          CA NMLS # 1853714

       11417 W. Bernardo Ct, Ste I
       San Diego, CA 92127

• Residential Loans
• Commercial Loans
• Conventional Loans
• Construction Loans
• FHA, VA and USDA Loans
• NO Tax Returns and NO Income Loans
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Call us for Free Consultation
Tel: 858-225-8586

Fax: 858-225-1818
www.farmersagent.com/beftekari

4144 Avenida De La Plata, Ste A
Oceanside, CA 92056

Borna Eftekari Agency, CA Lic# 0F38487

EstalishEd sincE 2002

We offer all types of insurance:
•  Auto 
•  Home
•  Business Insurance
•  Workers Compensation 
•  Life Insurance
•  Health Insurance

بیمه اتومبیل
بیمه منازل مسکونی و اماکن تجاری

بیمه محل کار و رفاه کارگران
بیمه از کار افتادگی

بیمه عمر
بیمه سالمتی

Farmers Insurance is not affiliated with Federal Capital Funding Group. Farmers Insurance does not offer any lending services.

Apply Securely Online @
www.FedCapFund.com  

All loans offered by Borna Joseph Eftekari 
DBA: Federal Capital Funding Group, CA 

NMLS # 1853714 and are subject to credit 
approval and certain restrictions may apply. 

Please contact us for details.

CrEDIt SCorE
AS LOW AS 580

  وام مسکونی 30 ساله  ثابت
با کمترین نرخ بهره

tEL  
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600 B St. Suite 2490, San Diego, CA  92101  
www.shariffaust.com / 619-233-6600 / info@shariffaust.com

WE HANDLE:

CIVIL BUSINESS,  
CRIMINAL DEFENSE, 
FAMILY PROCEEDINGS,  
APPEALS IN FEDERAL  
& STATE COURT

Yasaman Sharif, Esq., Matthew J. Faust, Esq., Khodadad “Ko” Sharif, Esq., Blake W. Berger, Esq., 

Lawyers. Ltd.

INITIAL CONSULTATION WILL BE HELD IN THE OFFICE

با مدیریت ایرانی
خداد اد  شریف   •  متیو فاست  •  یاسمن شریف   •  بلیک برگر

 

 

100% Customer Satisfaction!
www.cosmicsolar.com

Solar Energy Consultant
Cosmic Solar, Inc.
760-617-1710 Cell
760-749-1111 Office 
Ken@cosmicsolar.com

Licence # 831831
C-10 & C-46 Solar

Your Local Solar Experts!
System Designed By Masters of Engineering
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 نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
هر دو ماه یک بار منتشر می شود

تلفن: 9355ـ552 )858(
فکس: 7335ـ374 )619(

Top Gun St. #7 • San Diego, CA  92121 6790
www.pccsd.org

www.PeykMagazine.com 
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کانون فرهنگی ایرانیان
 یک سازمان غیر انتفاعی، غیرسیاسی و غیر مذهبی است که 

در سال 1989 در سن دیگو ـ کالیفرنیا تاسیس شده است.

اعضای هیات مدیره
نیکو عاطفی، حمید رفیع زاده، فرشاد باباخانی،
پرنیان بدیعی، حمید بیک زاده، فریده فاضل، 

سارا تقوی، فریبا باباخانی ـقاضی، سهیل بیگدلی، علی صدر،
ونوس صفایی، شهال صالح و محمود رضا پیروزیان

 شورای نویسندگان
رضا خبازیان، شهری استخری، شهرزاد جوالزاده، 

شقایق هنسن، آریا فانی، راشل تیت و علی صاحب الزمانی

همکاران نویسنده: 
تانیا احمدی، محمد اهرار، هوشیار افسر، دانیال گلفروش 

و ساناز مجد

سردبیر: علی صدر

طراحی و گرافیک: سعید جـاللی

مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان

روزهای یکشنبه از ساعت 1۰ صبح  تا 12 ظهر

فکس: 7335 ـ374 )619(
issd@pccsd.org
issd.pccsd.org

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه 
 وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان 

تلفن:   9355ـ552 )858(
فکس: 7335 ـ374 )619(

کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی 
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.

چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.

توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج

شده است با خود نویسنده است.
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب 

رسیده اختیار تام دارد.
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طرح روی جلد: سعید جاللی

نه تنها باید از خطر پندمی کرونای دیگری 
جلوگیری کنیم و برای مقابله با آن آماده 
باشیم، بلکه باید از شیوع و قدرت گیری 
غافل  هم  بالهت  و  ماندگی  عقب  پندمی 

نباشیم.

به نظر می رسد که با واکسینه شدن اکثر مردم سرانجام به پایان دوره تسلط ویروس کرونا و پاندمی نزدیک 
می شویم. هنوز هم عده زیادی از زدن واکسن خودداری می کنند. عده ای هنوز پاندمی را باور ندارند و همه را 
کلک و بازی سیاسی می دانند. اینان از رعایت فاصله و زدن ماسک هم به شدت ابا دارند و با این کار نه تنها 
سالمت خود را به خطر می اندازند، بلکه ناقل ویروس هم هستند. در بسیاری از ایاالت  برای واکسن زدن  حتی 
جایزه در نظر گرفته اند تا مردم را، که یا از روی تعصب و حماقت حاضر نیستند واکسن بزنند، یا کسانی که از 
روی تنبلی و بی خیالی واکسن نمی زنند را تشویق به این کار کنند؛ جایزه از یک لیوان آبجو تا شرکت در التاری 
یک میلیون دالری پول نقد! این امر در ایالت های مختلف شدت و ضعف دارد ولی به هر حال انتظار می رود 
که با وجود همه این حماقت ها و مقاومت ها به زودی »مصونیت گله ای« به دست بیاید و زندگی تا حدودی به 
"حالت عادی" بازگردد. ولی آیا این "حالت عادی" با حالت عادی قبل از پاندمی یکی خواهد بود؟ به فرض این که 
»مصونیت گله ای« به دست بیاید و شاخه های جدیدی از ویروس کرونا، بازگشایی را به تعویق نیاندازد؛ آیا این 
مصونیت در تمام ایاالت و شهرها یکسان و یک زمان به وقوع خواهد پیوست؟ اگر حتی دولت ایالتی و مسئولین 
شهری اجازه بازگشایی همه مراکز تجاری و اداری را صادر کنند، آیا کارمندان و کارگران مجبور خواهند شد به 
صورت عادی به سر کار بروند؟ آیا مدارس و دانشگاه ها به کالس حضوری برمی گردند؟ آیا دوره گذاری در پیش 
خواهد بود؟ به این معنی که تا مدتی دور کاری و "زوم کاری" به طور موازی با حالت حضوری ادامه خواهد 
یافت؟ چه مدت طول خواهد کشید تا مردم ترسشان از رفتن به سینما، تئاتر و کنسرت بریزد؟ چقدر طول 
خواهد کشید تا مردم دوباره به مسافرت و گردش  یا سفر با کشتی 
کروز برگردند؟ آیا مهمانی ها و عروسی های بزرگ و آنچنانی دوباره 
برقرار خواهد شد؟ چه مشاغلی برای همیشه ناپدید می شوند؟ آیا 
واقعا باور داریم که دیر یا زود به اوضاع 2۰19 برخواهیم گشت و 
این فصل شوم 21 ـ 2۰2۰ به بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد؟ به 
فرض این که در این ایالت و این کشور این مصونیت شکل بگیرد، کشورهای دیگر چطور؟ کشورهای پرجمعیتی 
که هنوز در مراحل اولیه واکسن زدن هستند؟ تا چه حد باید منتظر شاخه دیگری از ویروس کرونا باشیم؟ 
واکسن ها تا چه مدت مصونیت ایجاد می کنند و آیا باید مرتب تجدید و تمدید شوند؟ این ها سواالتی است که 
فکر اکثر مردم و مسئولین را به خود مشغول کرده و پاسخ روشنی هم برای هیچ کدام وجود ندارد. ولی بازگشت 

به اوضاع 2۰19 غیر واقعی و دور از تصور به نظر می رسد.

این تغییرات و تحوالت بیشتر از لحاظ اجتماعی در اینجا مطرح شد. شق دیگر، تغییرات فردی است. پندمی 
و تحوالت و حوادث یک سال و نیم گذشته از لحاظ فردی چه تاثیراتی در ما داشته است؟ چه تغییراتی در 
جهان بینی ما ایجاد شده؟ آیا پاندمی نظرگاه ما را نسبت به آینده، به خودمان، به کار و حرفه مان، به خانواده 
و دوستانمان تغییر داده است؟ آیا روزهایی که از ترس ویروس دست ها را مرتب با صابون می شستیم و همه 
چیز را ضد عفونی می کردیم از ماسک مان جدا نمی شدیم و ترس از مرگ و بیماری را فراموش خواهیم کرد؟ آیا 
انتظار طاقت فرسا برای گرفتن نوبت واکسن را فراموش خواهیم کرد؟ آیا از ضربه پذیری خود و عزیزانمان حیرت 
نکرده ایم؟ آیا مرگ و بیماری را نزدیک تر ندیده ایم؟ آیا این حس ضربه پذیری در برنامه ریزی آینده ما اثر نداشته 
است؟ آیا فکر می کنید بعد از چه مدتی به دیدگاه ها و اولویت های گذشته خود بازگردیم؟ آیا باز خواهیم گشت؟

نقشی که دولت ها در مقابله با و پیشگیری از پدیده کرونا و پاندمی 
داشتند نقشی حیاتی بود. دولت هایی که پندمی را سیاسی کرده 
و آن را جدی نگرفتند، موجب بیماری و قتل های بسیار شدند. 
از  بسیاری  اذعان  به  بودند.  برزیل  و  آمریکا  دولت ها  این  سرآمد 
صاحب نظران سیاست های غلط در رژیم گذشته آمریکا، موجب 
ابتال و کشته شدن بسیاری گردیده است. در این جا قصد ندارم 
به شمارش این سیاست های غلط بپردازم. ولی دردناک است که  
از حدود ششصد هزار نفری که در آمریکا از بین رفتند مرگ بسیاری از آن ها قابل پیشگیری بود. در کنار این 

حقیقت، لزوم داشتن یک دولت مسئول و یک سیستم بهداشتی همه گیر نیز بسیار روشن تر گردیده است.

هر چند که تک تک جمعیت این کشور اثرات پندمی را در زندگی فردی و اجتماعی خود حس کرده و می کنند، 
هنوز بخش مهمی از سیاستمداران و رهبران این کشور و هواخواهان آنان با سماجت غیر قابل باوری بر بالهت 
ادامه فجایع سابق  و  به قدرت  بازگشت  و خواستار  توطئه می دانند  را  و هنوز همه  پافشاری می کنند.  خود 
هستند. بنا بر این نه تنها باید از خطر پندمی کرونای دیگری جلوگیری کنیم و برای مقابله با آن آماده باشیم، 

بلکه باید از شیوع و قدرت گیری پندمی عقب ماندگی و بالهت هم غافل نباشیم.

آیا به زندگی "عادی" باز خواهیم گشت؟

به  مدتی  چه  از  بعد  می کنید  فکر  آیا 
خود  گذشته  اولویت های  و  دیدگاه ها 

بازگردیم؟ آیا باز خواهیم گشت؟
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اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو

می و جون ۲۰۲۱
جلسه های هیئت مدیره کانون در روزهای  دوازدهم می و  نهم جون  به صورت 

مجازی برای بررسی و برنامه ریزی فعالیت های کانون برگزار گردید.

برنامه فیلم و گفتگو ـ ۲4 جون  ۲۰۲۱   
فیلم انتخابی برای بررسی در جلسه مجازی ماه جون »کفر ناحوم« محصول 
2۰18 و به کارگردانی  نادین لبکی و برنده جایزه فستیوال کان  بود. میهمان 
این برنامه خانم تانیا احمدی بود که به بررسی و نقد فیلم پرداخت. مجری این 

برنامه محمود پیروزیان بود.

برنامه آشپز که سه تا بشه  ـ ۸ می ۲۰۲۱  
سومین برنامه از سری برنامه آشپزی تحت عنوان »آشپز که سه  تا بشه« در 
هشتم می 2۰21 اجرا شد این برنامه با استقبال زیادی از عالقمندان آشپزی رو 
به رو گردید. سیما کاشانی ، ژاله شایان و ونوس صفائی سه آشپز مجری این 
برنامه بودند. میهمانان برنامه کوروش تقوی و دخترش نوا تقوی بودند. در این 

جلسه طرز تهیه ته دیگ و ته چین آموزش داده شد.

برنامه آشپز که سه تا بشه  ـ ۱9 جون ۲۰۲۱  
چهارمین برنامه از سری برنامه آشپزی تحت عنوان »آشپز که سه  تا بشه« در 
نوزدهم جون 2۰21 اجرا شد. سیما کاشانی ، ژاله شایان و ونوس صفائی سه 
شف مجری این برنامه بودند. میهمانان برنامه خانم مهناز خزاییان و پسرش 
گالبی   تارت  و  کاهو  بورانی  کلم،  دلمه  تهیه  طرز  جلسه  این  در  بودند  برزین 

آموزش داده شد.

ُجنگ فرهنگی  ـ ۲۱ می ۲۰۲۱  
برگزار  صدر  علی  میزبانی  به  و  مجازی  صورت  به  می   فرهنگی  ماه  جنگ 
گردید  . سخنران این برنامه آقای ناصر رحمانی نژاد بازیگر و کارگردان مشهور 
تئاتر ایران بود که  ضمن معرفی کتاب جدید خود »مردی از تئاتر«  درباره تاریخ 
تئاتر ایران مطالبی را بیان کردند. در پایان سخنرانی قسمت پرسش و پاسخ 

برگزار گردید. 

شعر و شب های قرنطینه ـ ۱9 می ۲۰۲۱
 برنامه شبی با شعر و ادب به صورت مجازی و تحت عنوان شعر و شب های 
قرنطینه در تاریخ 19 می برگزار گردید.  در این برنامه شعرهایی از شاعر فرخی 
برای  را  انتخابی خود  سیستانی خوانده شد و همچنین عالقمندان شعر های 
شرکت کنندگان این برنامه خواندند. این برنامه به مدیریت فرشاد باباخانی و 

لطفا نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خود را  با  ماگروه شعر و ادب برگزار شد.
 در  میان بگذارید

PLEASE WRITE TO US
We welcome your suggestions 

and opinions.
www.pccsd.org
Email: pcc@pccsd.org
Call: 858.552.9355
www.peykmagazine.com

Learn about 
Persian cuisineand more 

Find the recipes on pccsd.org

Three Chefs in the Kitchen 

Join our virtual programMeeting ID: 839 2615 6984

Financial support is provided by the City of San Diego 
Commission for Arts and Culture.
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شعر و شب های قرنطینه ـ ۱6 می ۲۰۲۱
 برنامه شبی با شعر و ادب به صورت مجازی و تحت عنوان شعر و شب های 
شاعر  "دقیقی"  برنامه  این  گردید.  موضوع  برگزار  16جون  تاریخ  در  قرنطینه 
برای شرکت  را  انتخابی خود  بود. همچنین عالقمندان شعر های  قرن چهارم 
کنندگان این برنامه خواندند. این برنامه به مدیریت فرشاد باباخانی و گروه شعر 

و ادب برگزار شد.

کمیته جوانان کانون
نیازمندان در  برای   آوری غذا  برنامه دیگر جمع  کمیته نوجوانان کانون، یک 
روز پنجم  ماه جون تدارک دید. این کمیته موفق شد مقادیر زیادی غذا جمع 
آوری کرده و به بانک غذا )Food bank( اهدا کند. در حال حاضر نوجوانان 
این کمیته در سطوح درسی مختلف به دانش آموزانی که احتیاج  دارند،  به 
راه  برنامه گروهی  تدارک  این کمیته در حال  صورت مجازی کمک می کنند. 
پیمایی است. این برنامه قرار است به صورت ماهیانه و در چهارمین یکشنبه هر 
ماه برگزار شود. برنامه دیگری مانند بازی و تفریح خانوادگی، برگزاری گلریزان 

با همکاری رستورانهای منطقه به زودی اعالم خواهد شد.

گردهمایی ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان  ـ ۳ جوالی ۲۰۲۱
 گردهمایی ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو در تاریخ 3 جوالی 2۰21 به 
صورت آنالین برگزار گردید. مهمان این برنامه آقای ماز جبرانی عضو افتخاری 
کانون بود. در این جلسه ابتدا خانم شهال صالح، رئیس هیئت مدیره کانون، 
خانم  کردند.   ارائه  حاضرین   به  را  گذشته  سال  یک  فعالیت های  از  گزارشی 
فریبا باباخانی  ـ قاضی گزارش   فعالیت های مدرسه ایرانیان و آقای علی صدر 
گزارش مجله پیک را ارائه نمودند.  گزارش مالی سال گذشته نیز توسط حمید 
رفیع زاده ارائه شد. در انتهای جلسه انتخابات اعضای جدید کانون برگزار شد. 

کمیته جوانانگزارش کامل این نشست در صفحات 8 و 9 آمده است. 
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33 سال خدمت
 گزارش گردهمایی ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان

نشست ساالنه کانون در روز پنجشنبه 13 خرداد 14۰۰ شمسی برابر با سوم 
جون 2۰21  میالدی، در ساعت 7 پس از نیمروز، به صورت مجازی برگزار شد.

پیش از شروع رسمی جلسه ماز جبرانی هنرپیشه و کمدین مشهور و عضو 
افتخاری کانون با حاضرین به گفتگو پرداخت و خاطراتی از زندگی با کووید 

در یک سال و نیم گذشته بیان کرد. سپس خانم شهال صالح، رییس هیئت 
مدیره در دوره گذشته، جلسه را آغاز کرد و با ارائه گزارش های کمیته های 

مختلف کانون، اعم از مالی، مدرسه و پیک به ترتیب توسط آقای حمید 
رفیع زاده، خانم فریبا باباخانی ـ قاضی و آقای علی صدر ادامه یافت. سپس 

کاندیداهای دوره جدید هیأت مدیره کانون به معرفی خود پرداختند.

اعضای هیأت مدیره کانون در سال گذشته:

 اعضای اصلی: 1ـ نیکو عاطفی 2ـ پرنیان بدیعی 3ـ امیر فرشاد باباخانی 
4ـ  شهال صالح 5 ـ محمودرضا پیروزان 6 ـ فریده فاضل 7ـ حمید بیک زاده 

8ـ حسین حاجی موالنا 9ـ علی صدر 1۰ـ حمید رفیع زاده و 11ـ ونوس صفایی. 

 اعضاء مشاور: 1ـ رزیتا باقری 2ـ شهربانو استخری 3ـ شقایق هنسن 
4ـ سعید جاللی 5 ـ فریبا باباخانی ـ قاضی

هیئت مدیره در سال گذشته، جهت دستیابی به اهداف کانون جمعًا 
هشت جلسه برگزار نمود و در اولین جلسه کانون فرهنگی هیأت اجرایی و 

کمیته های مختلف کانون را بدین شرح انتخاب نمود:

هیات اجرایی: شهال صالح )رییس هیات مدیره(، امیر فرشاد باباخانی )معاون 
هیأت مدیره(،  حمید رفیع زاده )خزانه دار(، نیکو عاطفی )منشی(، علی صدر  

 )مدیر مدرسه ایرانیان(
کمیته آموزش: علی صدر، شهناز احمدیان، پریسا فتحی امینی و فریبا 

 باباخانی ـ قاضی 
کمیته فرهنگی و هنر: حسین حاجی موالنا، علی صدر، آناهیتا بابایی، عبدی 
سلیمی، فریبا باباخانی ـ قاضی، فرشاد باباخانی، پرنیان بدیعی، نیکو عاطفی، 

سهیل بیگلری و محمود رضا پیروزیان

 کمیته عضویت: فریده فاضل، فریبا باباخانی ـ قاضی، سارا عالقه بند، پرنیان
بدیعی و شهرزاد جوالزاده

 کمیته روابط عمومی: محمود رضا پیروزیان، سارا عالقه بند، علی صدر،
 حسین حاجی موالنا، آناهیتا بابایی، نیکو عاطفی،فریبا باباخانی ـ قاضی،

شهرزاد جوالزاده و فرشاد باباخانی
 کمیته پیک: علی صدر، سعید جاللی، شهری استخری، شقایق هنسن، 

 شهرزاد جوالزاده، رضا خبازیان، آریا فانی، سعید نوری بوشهری، علی
صاحب الزمانی و راشل تیت

 کمیته بورس های دولتی و خصوصی: حمید رفیع زاده، فریبا باباخانی ـ قاضی،
 شرول اینسل، شهال صالح و شهرزاد جوالزاده

 کمیته گلریزان و نوروز: نیکو عاطفی، فریبا باباخانی ـ قاضی، فریده فاضل،
 شهرزاد جوالزاده، شهال صالح، پرنیان بدیعی، بهار باقرپور، فرشاد باباخانی،

ونوس صفایی و محمد عیاری
 کمیته خیریه: شهال صالح، شهربانو استخری، فریبا باباخانی ـ قاضی، ونوس

صفایی، شهرزاد جوالزاده، نیکو عاطفی و پرنیان بدیعی
 کمیته ساختمان: حمید رفیع زاده، فریبا باباخانی ـ قاضی، علی صدر، حمید

بیک زاده و شهرزاد جوالزاده
 کمیته چهارشنبه سوری و سیزده بدر: حمید رفیع زاده و حمید بیک زاده

 کمیته جوانان: فریبا باباخانی ـ قاضی، فریده فاضل، ونوس صفایی، آناهیتا
 امامی، شکیبا محمودی، شادی محبی، نوید قاضی، بهراد حافظی، آرمیتا

 فاضل، نیک طاها
 کمیته قوانین: علی صدر، شقایق هنسن، نیکو عاطفی، شهال صالح، فریده

فاضل، محمود رضا پیروزیان و شهرزاد جوالزاده

گزارش زیر چکیده ای از فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی 
کانون در سال گذشته است:

کانون فرهنگی ایرانیان سال پربار و بسیار موفقی را به صورت مجازی با  
برگزاری یا همکاری در برگزاری برنامه های زیر پشت سرگذاشت. این فعالیت ها 

جهت اطالع مجمع عمومی اعالم می شود:

سال ۲۰۲۱ ـ ۲۰۲۰
1 ـ  برگزاری جشن مهرگان با همکاری موزه هنر سن دیگو با کنسرت گروه 

َدمساز
2 ـ  همکاری در نمایش فستیوال زمستانی  فیلم های آسیایی 

3 ـ  جشن شب یلدا با کنسرت گروه ولشدگان
4ـ  نمایش فیلم »بنفشه آفریقایی« همراه با جلسه پرسش و پاسخ با همکاری 

ونرا فیلم
5 ـ نمایش فیلم مستند »کودتای 53«  با همکاری امیرانی فیلم، در دو نوبت

6 ـ  کنسرت گروه درناب 
7 ـ  جشن نوروزی با همکاری اداره شهر سن دیگو

8 ـ  برپا کردن هفت سین و نمایشگاه تاریخ، ادبیات و هنرهای ایرانی در پنج 
کتابخانه عمومی سن دیگو در ایام نوروز

9 ـ جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان با هنرنمایی گروه رستاک
1۰ ـ  سمینار حقوق مهاجرین  با همکاری سازمان های غیر انتفاعی دیگر 

11 ـ  همکاری در نمایش فستیوال بهاری  فیلم های آسیایی
12 ـ  کارگاه های داستان نویسی با حسین مرتضاییان آبکنار

13 ـ  شب شعر و ادب فارسی دومین چهارشنبه هر ماه )5 نوبت( 
14 ـ  نمایش فیلم و گفتگو سومین جمعه هر ماه )6 نوبت(

15 ـ  ُجنگ فرهنگی، میهمان: هوشیار افسر
16 ـ  ُجنگ فرهنگی، میهمان: آریا فانی

17 ـ  ُجنگ فرهنگی، میهمان: دومنیکو اینجنتینو
18 ـ  ُجنگ فرهنگی، میهمان:  حسین مرتضاییان آبکنار

19 ـ  ُجنگ فرهنگی، میهمان: ناصر رحمانی نژاد
2۰ ـ برگزاری فیلم های مستند با همکاری داکیو نایت 

21ـ   برگزاری کالس های آشپزی »آشپز که سه تا بشه« دومین شنبه هر ماه )3 بار(

الزم به توضیح است که به علت پندمی تمامی برنامه ها به صورت آنالین برگزار 
شد.
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مجله پیک در سالی که گذشت کانون فرهنگی ایرانیان با تالش و کوشش 
شورای نویسندگان، توانست »پیک« را که مهمترین رسانه گروهی کانون 

است با محتوای بهتر در دسترس همگان قرار دهد. »پیک« هر دو ماه با تیراژ  
45۰۰ نسخه برای بیش از  32۰۰ خواننده پست می شود و در چندین مرکز در 
سراسر سن دیگو و در بخشی از اورنج کانتی، لس آنجلس، شمال کالیفرنیا، 

واشنگتن دی سی، کانزاس سیتی، مریلند، داالس، شیکاگو و بسیاری 
شهرهای دیگر پخش می شود. با باال بردن کیفیت چاپ و محتوای مقاالت، 

»پیک« به صورت یکی از شناخته شده ترین و پرخواننده ترین رسانه های 
فرهنگی و اجتماعی ایرانی در جنوب کالیفرنیا درآمده . از دو سال پیش پیک به 

  www.peykmagazine.com :صورت آنالین هم منتشر می شود
خوانندگان می توانند در این سایت مقاالت را خوانده و نظر دهند. صاحبان 
کسب و کار نیز می توانند آگهی خود را در سایت پیک ارائه کنند. پیک هم 

اکنون در سراسر گیتی در دسترس خوانندگان قرار دارد. شماره های گذشته 
پیک نیز از طریق وبسایت کانون در دسترس عالقه مندان است: 

     www.pccsd.org/peyk

عضویت: در سالی که گذشت کانون  تشویق عضویت در وبسایت کانون 
فرهنگی را ادامه داد. اعضا کانون با داشتن کارت عضویت مشمول تخفیفات 

ویژه برای برنامه های مختلف کانون و تخفیف از بعضی از مراکز تجاری 
می شوند. لیست کامل این مراکز در وبسایت کانون به ثبت می رسد. 

کانون در رسانه های دیگر: بسیاری از برنامه های کانون در رادیو »ِکی پی 
بی ِاس« در سن دیگو و »ِکی آی آر ِان  ـ  رادیو ایران« در لس آنجلس و 

همچنین در سایت »آرت اند سول« سن دیگو، کدوم دات کام، چه خبر دات 
کام و ایران هات الین اعالم شد. این برنامه ها، نه تنها برای ایرانیان، بلکه 

برای جوامع فرهنگی دیگر نیز پخش می شود. 

کانون فرهنگی ایرانیان در سال گذشته همکاری خود را با سازمان برق و 
گاز شهر سن دیگو در مورد صرفه جویی انرژی و هزینه آن و همچنین اطالع 

رسانی همگانی ادامه داد.

وب سایت: هزاران نفر در سراسر دنیا با دیدار از وب سایت کانون در جریان 
فعالیت های ما قرار گرفته و توانستند مجله پیک را به صورت الکترونیکی 

دریافت کنند. مراجعه کنندگان به وبسایت کانون می توانند  حق عضویت، 
خریداری بلیط و پرداخت کمک های مالی خود را انجام دهند. کانون 

همچنین هفته ای یک بار خبرنامه ای شامل اعالم برنامه های جاری و آتی را 
به هزاران نفر به صورت ایمیل ارسال می کند. اعالم برنامه های کانون از طریق 

فیس بوک، اینستاگرام و تلگرام نیز صورت می گیرد.

مرکز ایرانیان: این مرکز میزبان برنامه های فرهنگی متنوع کانون و دیگر 
سازمان های غیر انتفاعی  طی سال های گذشته بوده است. کتابخانه کانون با 

بیش از پنج هزار جلد کتاب در خدمت فرهنگ دوستان عزیز است.  

مدرسه ایرانیان: مدرسه ایرانیان سی و سومین سال فعالیت خود را به صورت 
آنالین برگزار کرد. امسال در مدرسه ایرانیان 16۰ دانش آموز به فراگیری زبان 
فارسی و هنرهای ایرانی پرداختند. در روزهای یکشنبه 17 کالس برای دانش 

آموزان و نوجوانان وجود دارد که در شش سطح فارسی می آموزند. و در 
روزهای پنجشنبه سه کالس برای آموختن زبان فارسی و مکالمه تشکیل شده 

است. کالس های فوق برنامه نظیر رقص و سه تار نیز ارائه گردید. از امسال 
کتاب های درسی به صورت صوتی نیز از طریق وبسایت مدرسه در دسترس 
دانش آموزان قرار دارد. امسال به دلیل آنالین بودن کالس ها تعداد زیادی 

دانش آموز از نقاط دیگر نیز به مدرسه ایرانیان سن دیگو پیوستند. هم اکنون 
کتاب های مدرسه ایرانیان در چندین مدرسه فارسی در شهرهای دیگر آمریکا 
تدریس می شوند. جشن نوروزی مدرسه به صورت آنالین در 21 مارچ برگزار 
شد. همچنین مدرسه ایرانیان جشن پایان سال تحصیلی را در 23 ماه می 

به صورت غیر حضوری برگزار کرد. مدرسه ایرانیان در حال حاضر توسط کلیه 
ادارات آموزش و پرورش منطقه به رسمیت شناخته می شود و دانش آموزان 

دبیرستانی می توانند زبان فارسی را به عنوان زبان دوم در مدرسه ایرانیان 
بگذرانند.  

هنرستان رقص های ملی ایران با نزدیک 2۰ هنرجو به فعالیت خود در زمینه 
ترویج هنر رقص ایرانی ادامه داد و هنرجویان در جشن نوروزی کانون و در 

جشن های نوروزی و پایان سال مدرسه ایرانیان هنرنمایی کردند. 

کمیته جوانان: این کمیته دومین سال خود را با فعالیت و کمک در 
برنامه های مختلف کانون فرهنگی ادامه داد. از فعالیت های این کمیته 

می توان برنامه شب تفریح با خانواده و گلریزان به نفع کانون نام برد. این 
کمیته همچنین در جمع آوری مواد غذایی و اسباب بازی و کمک مالی به 
فود بنک سن دیگو فعال بود. اعضای این کمیته از راه  تدریس خصوصی 

بدون هزینه و آنالین به تعدادی دانش آموز کمک کردند. این کمیته موفق شد 
پروژه های زیر را در سال گذشته به انجام برساند:

1ـ   جمع آوری غذا و اسباب بازی برای مستمندان با همکاری گروه نوجوانان کانون 
2 ـ  تدریس شیرینی پزی با همکاری گروه نوجوانان

3 ـ  گلریزان به نفع کانون فرهنگی در رستوران های مختلف شهر به وسیله 
نوجوانان کانون

4 ـ  تدریس خصوصی بدون هزینه  به دانش آموزان از راه دور
5 ـ  شب خانوادگی با بازی و سرگرمی ) 1 بار(

بنیاد خیریه کانون فرهنگی ایرانیان یکی از نهادهای کانون است که برای 
جمع آوری کمک های مالی برای کارهای خیریه به وجود آمده است. در سالی 
که گذشت این نهاد موفق به یاری رساندن و کمک به پروژه تمکوال که حمایت 
از یک خواهر و برادر که والدین خود را از دست داده و چندین سال است که 

تحت حمایت این خیریه هستند کمک کرده و همچنین موفق به کمک به 
خانمی که بر اثر پاندمی قادر به پرداخت هزینه اجاره و غذا نبود شدند. 

سپاِس ویژه:

بدین وسیله از اعضای هیئت مدیره دوره گذشته که امروز دوره خدمت آن ها 
در هیئت مدیره کانون رسمًا به اتمام می رسد صمیمانه تشکر و سپاسگزاری 

می نماییم و آرزومند پیروزی آنان هستیم. امید است که این افراد، با عضویت 
در کمیته های مختلف اجرایی به کمک های خود در کانون فرهنگی ایرانیان 
ادامه دهند. اسامی این افراد به قرار زیر است: خانم ونوس صفایی و آقای 

حسین حاجی موالنا.

انتخابات  ـ  بعد از گزارش ساالنه، کاندیداها به معرفی خود پرداختند و 
انتخابات برای اعضای جدید برگزار شد و نتایج به این شرح اعالم گردید:

 اعضای اصلی: خانم ها: فریبا باباخانی ـ قاضی و سارا تقوی، 
اعضای علی البدل: آقای سهیل بیگدلی و خانم ونوس صفایی

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  

اولین جلسه ماهانه هیأت مدیره کانون پس از انتخابات در نهم ماه جون به 
صورت مجازی برگزار شد. کمیته های جدید تشکیل و اعضای هیأت اجرایی به 

شرح زیر انتخاب شدند:
شهال صالح، رئیس هیات مدیره 

فرشاد باباخانی، نایب رییس
نیکو عاطفی، منشی

حمید رفیع زاده، خزانه دار

هیئت مدیره کانون از دوستانی که داوطلب فعالیت در کمیته های مختلف 
کانون هستند تقاضا دارد با شماره تلفن  9355 ـ  552  )858( 

یا وبسایت کانون www.pccsd.org تماس بگیرند. 

با سپاس و احترام
هیأت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

عشق
در شماره قبل، مبحثی را مورد اشاره قرار داده بودم تحت عنوان »عشق و تنفر« 
که در چند جمع دوستانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  چند دوست خواننده 
این صفحه پیشنهاداتی نیز برای وضوح بیشتر مطلب ارائه نمودند. به همین خاطر 
بر آن شدم تا در این شماره سعی در شکافتن بیشتر مطلب بنمایم به امید اینکه 

شک و شبهه های احتمالی را نیز روشن نمایم.

دوستی معتقد بود که در به کار گرفتن واژه »تنفر« بایستی تجدید نظر بنمایم 
زیرا که واژه یی بسیار قوی است. به پیشنهاد این دوست شاید بهتر بود از واژه 
»خشم« و یا حتی واژه »غریزه« استفاده می نمودم. در جواب توضیحی دادم که 

در این شماره با شمای خواننده نیز در میان می گذارم:

وقتی صحبت از مقایسه واژه ها به میان می آید، بایستی تا آن جا که امکان پذیر 
است واژه ها هم سنگ و یا هم وزن یکدیگر باشند تا تضاد مابین آن ها به خوبی 
را در مقابل واژه  نیز »خوبی«  برای مثال، در صحبت های روزمره  بروز نماید. 
را در مقابل واژه »جنگ« به کار می بریم. به  یا »صلح«  »بدی« می گذاریم و 
همین گونه است »ظلم« در مقابل »عدالت« و یا »ثروت« در مقابل »فقر«. 
حال اگر واژه »عشق« را در مقابل واژگانی چون »خشم« و یا »غریزه« بگذاریم، 
به دلیل ناهمسنگی، نمی توانیم تصویر کاملی را ارائه نماییم. واژه »خشم« یک 
بازتاب است که یا از بستر واژه »تنفر« برخاسته است و یا در صورت ادامه و تقویت 
در طول زمان به بستر »تنفر« تبدیل می شوند. در مورد »غریزه« نیز باید به یاد 
داشته باشیم که این واژه هم یک بازتاب است که ریشه در ساختار ژنتیک دارد 
که در اصل از ژنتیک حیوانی به ژنتیک انسان راه یافته است. همین گونه که 
حیوانات، برای تنازع بقای خویش مبادرت به خورد و خوراک و استراحت و جفت 
گیری می پردازند و یا به تغذیه و رشد فرزندان خود مبادرت می ورزند، در انسان 
نیز این غرایز به صور گوناگون چون »مهر مادری« خودنمایی می کنند تا به خورد 

و خوراک و استراحت و تولید مثل بیانجامند.

حیوانی  غرایز  شدن  برآورده  در  اشکالی  گونه  هر  ایجاد  حیوانات،  در خصوص 
عکس العمل های شدیدی را به دنبال می آورد که عمدتا  به گونه »خشم« متجلی 
می گردد بدون اینکه در حیوانات، این خشم به صورت تنفری ساختاری تبدیل 
شود. برای مثال، اگر دو حیوان همنوع برای رفع گرسنگی خویش، به طعمه ای 
دست یابند، هر یک با ابراز خشونت، حیوان دیگر را از سر سفره خویش می راند 
بدون اینکه کینه ای از حیوان مزبور را به دل بگیرد. به همین دلیل، پس از رفع 
نیاز غذایی خود، به کنار می رود و با نزدیک شدن حیوان دیگر به همان سفره هیچ 

گونه عکس العملی  نشان نمی دهد.

ولی در خصوص انسان، وضع کمی پیچیده می گردد. به این طریق که هر چند 
انسان نیز برای تنازع بقای خویش به همان غرایز مسلح شده است ولی انسان، 
در طول حیات خویش می آموزد که با واژه جدیدی با عنوان »مهر« آشنا گردد 
و حتی غذای مورد نیاز خویش را با انسان گرسنه دیگری تقسیم نماید. یعنی 
از حیوان متمایز و متعالی تر می نماید. تذکر  را یک قدم  انسان  ورود واژه مهر 
بالغ  انسان  در  را که  رفتار بخشنده ای  گونه  این  نیز جالب است که  نکته  این 
می توانیم نظاره گر باشیم، کمتر در کودکان، به خصوص در مراحل اولیه حیات 
آنان مشاهده می نماییم. اگر کودکی در حال تغذیه باشد و کودک دیگری در کنار 
وی از شدت گرسنگی به شیون و گریه متوسل شود، کودک صاحب غذا رغبتی 
به تقسیم غذای خویش با کودک گرسنه را نشان نمی دهد. این مقایسه می تواند 
کمکی باشد تا نکته مورد اشاره در شماره قبل را با وضوح بیشتری توضیح و 
ترسیم نمایم که نوشتم تفاوت عظیم عشق و تنفر در این است که تنفر، می تواند 
از غرایز  برآمده  نیز  از تکرار واژه خشم در طول سالیان باشد که خشم  برآمده 
حیوانی می باشند ولی عشق، واژه ای است آموختنی که در نهاد انسانی برنامه 
ریزی نشده است ولی به دلیل قدرت تفکر و تجزیه تحلیل در انسان است که با 

آموزش و پرورش در انسان متمدن نهادینه می شود

دوست دیگری به طور کلی این نکته را نمی پذیرفت که عشق در نهاد حیوانی 
انسان وجود ندارد و معتقد بود که انسان با مهر و عشق به همان اندازه غرایز 
حیوانی متولد می شود و البته در اثر آموزش و پرورش است که بذر موجود در 
نهان انسان رشد و تکامل می یابد. نظر این دوست را شاید بتوان برگرفته از آنچه 
دانست که در فلسفه های ماورای طبیعت می توان جستجو کرد. بر اساس آن 
نگاه، خلقت انسان، آمیزه خاک و نفس االهی است که خاک نماد جنبه های 

نفس  و  است  انسان  زمینی  و  مادی 
نماد روح و معنویت آسمانی  االهی، 
رد  یا  قبول  که  آنجا  از  است.  انسان 
این نظر نه کار کسی چون من است و 
نه در ساختار این مجله جای مناسبی 
برای ورود به چنین مقوله ای می بینم 
ولی با مشاهده رفتار انسان ها، از بدو 
انسان،  فکری  بلوغ  تا  )نوزاد(  تولد 
عشق  اگر  که  گرفت  نتیجه  می توان 
بایستی  بود  نهادینه  انسانی  نهاد  در 
کودکان  رفتار  در  را  آن  از  نمودی 
نسبت به یکدیگر می توان سراغ گرفت 
بلوغ  سال های  منتظر  نمی بایست  و 
انسان شد تا اثرات مهر و مهربانی را 

مشاهده نماییم.

در نتیجه در مقایسه واژه ها و با رعایت همسنگ بودن، به گمان من واژه »عشق« 
نمی تواند در مقابل واژگانی چون »غریزه« و یا »خشم« آورده شود و باید به دنبال 
واژه ای با همان وزن و سنگینی بگردیم تا تجلی عشق را بهتر ببینیم. این واژه 
برای من همان واژه »تنفر« است که اولی ساختن می آفریند و مهر و مهربانی را به 
وجود می آورد و دومی خشم را می آفریند و جنگ و ویرانی را به همراه خواهد آورد.

Bijan Eftekari
Real Estate Specialist
BRE #01873556

Cell: 760-420-6987

Offices in San Diego, 
Irvine & Beverly Hills.

Premier Realty Associates
www.RoyalHous.com

760-420-6987
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 www.SanDiegoAccidentLawCenter.com 

Offices in Scripps Ranch & Chula Vista

Auto Accidents • Bike Accidents 
Medical Malpractice • Work Injury 

Workers Compensation 

Ali Golchin, Esq.
619.827.8777

golchinlaw@gmail.com

کتاب زندگی در پیش رو به اعتقاد بسیاری بهترین اثر رومن 
 1975 سال  در  را  کتاب  این  او  می آید.  حساب  به  گاری 
نوشت. کتاب، داستان پسربچه ای است فرانسوی ـ عرب 

به نام مومو )محمد(.

 رومن گاری تنها کسی است که جایزه گنکور را برخالف 
قوانین آن )که به هر نویسنده یک بار تعلق می گیرد( دو 

آژار  نام امیل  بار دیگر به  با اسم خودش و  بار  بار دریافت نموده است. یک 
برای کتاب زندگی در پیش رو. این اثر در لیست 1۰۰ کتابی که قبل از مرگ 

می بایست خواند، قرار دارد. 

داد.  پایان  خود  زندگى  به  گلوله  یک  شلیک  با   198۰ سال  در  گاری،  رومن 
در یادداشتى که از خود به جاى گذاشته چنین نوشته: »واقعا به من خوش 

گذشت. متشکرم، دیگر کارى نداشتم. خداحافظ...«

این کتاب توسط دو مترجم به فارسی ترجمه شده است: لیال عبداللهی و لیلی 
گلستان )138۰(.  در سال 2۰2۰ فیلمی با اقتباس از این کتاب توسط ادواردو 
پونتی (فرزند کارلو پونتی و سوفیا لورن( و با بازی مادرش سوفیا لورن و بابک 

کریمی هنرمند ایرانی ساخته شد. 

داستان از زبان پسربچه ای است که در پاریس زندگی می کند و از سه سالگی 
به زنی یهودی به اسم رزا سپرده شده تا از او نگهداری کند. این قصه زندگی 
در محله های فقیرنشین پاریس را شرح می دهد؛ اینجا زندگی شکل معمول 
خود را ندارد اما زمینه برای شکفتن گل هایی فراهم است که ریشه در محبت 
و همدردی و شفقت دارند. پسربچه قصه اخالقی خاص دارد؛ بسیار متفاوت 
از آنچه که ازکودکان انتظار می رود، گاه گداری حرف های گنده تر از دهانش 
می زند، بسیار تیزبین است و هیچ چیز را فراموش نمی کند. هم صحبت هایش 
یک پیرمرد مسلمان عاشق ویکتور هوگو است و دیگر پیرزنی که او را بزرگ 
کرده. مومو تمام جزییات دنیای اطرافش را از دید کودکی آزاد و رها تعریف 
می کند، کودکی که با سختی ها و رنج بسیار روبه روست. رنج هایی که تناسبی 
درموقعیت های  بارها  او  خود  ندارد؛  سال  و  کم سن  پسربچه  یک  زندگی  با 
اوج  است.  نبوده  کوچک  کاری  هیچ  برای  وقت  هیچ  که  می گوید  مختلف 
بی کسی و بی پناهی در وجود او تبلور یافته و زیبایی داستان در اینجاست که 
علیرغم این قصه پر آب چشم، این بچه در مواجهه با زندگی رفتار درست و 
دیدی پخته دارد؛ گویی نویسنده می خواهد به زبان بی زبانی ما را متوجه کند 
که حفظ سادگی و صفا و نهایتا احساسات صادقانه انسانی تنها راه نجات در 
چنین دنیای بالخیزی است. با خواندن این کتاب ما جهان را از نقطه آغاز 
تجربه می کنیم و چون از زاویه دید یک پسربچه است همه چیز عادی و ساده 
به نظر می آید، حرف هایی می خوانیم که در دنیای آدم بزرگ ها کسی جرات 
به زبان آوردن آن ها را ندارد. پیچیده ترین مسایل دنیا مثل روابط یهودی ها و 
عرب ها، زنان روسپی و فرزندانشان، آنان که به زبان کودکانه مومو »جاکیش« 
هستند، آدم هایی که با سگ ها بهترند تا با یکدیگر، اینکه نباید دنبال غم و 
غصه گشت و هزاران نکته دیگر را ما از زبان این فیلسوف کوچک  می خوانیم؛ 
نکاتی که همه را دیده و تجربه کرده ایم اما یا به دست فراموشی سپرده ایم یا 
بی چون و چرا پذیرفته ایم. اینکه پسربچه ای می فهمد و تشخیص می دهد که 
در هر لحظه زندگی سختش درست ترین رفتار انسانی کدام است برای خواننده 
زندگی محقر و سخت خود  آور و حتی تکان دهنده است. مومو در  اعجاب 
محبت کردن، توجه و عالقه به دیگران و تالش برای آینده بهتر را بدون اینکه 
به آن وابسته  را، که خیلی هم  او سگش  بلد است.  باشد  یادگرفته  از کسی 
است می فروشد چون معتقد است این طور سگ زندگی بهتری خواهد داشت. 

دید مومو به زندگی نوعی رئالیسم  یکه و خاص خودش استما با مومو زندگی را 
از نو تجربه می کنیم؛ با او پیش داوری ها را کنار می گذاریم و متوجه می شویم 

زندگی در پیش رو
دست  از  را  کودکانه  سادگی  و  صفا  باشیم  مراقب   باید  که 
ندهیم. با او یاد می گیریم که یک آدم عوضی می تواند اینقدر 
خوب باشد که »اگر همه مثل او بودند دنیا حسابی چیز دیگری 
آفتاب  انگار  می آید  خانم  لوال  وقت  »هر  می گوید  او  می شد.« 

شده. زیبایی بستگی داره چطور به یک نفر نگاه کنی.«

او به ما بحران خشونت را به سادگی نشان می دهد آنجا که از 
برخورد مردم با سیاهپوستان می گوید، آنجا که از اختالف رفتار 

مردم کوچه و خیابان با بزرگ و کوچک می گوید.

ببیند.«اما  بدبخت  تنهایی  به  را  خودش  نمی خواهد  »هیچکس 
اوست که مثل آدم بزرگ ها با این شیوه زندگی نمی کند و تا آخر خط با رزا 
و  ماست«  متحد  مهم ترین  »ترس  می گوید  جایی  که  حالی  در  می رود  خانم 

پیشنهادهایی برای رهایی از آن زندگی پر نکبت هم دارد.

سیر تحول قصه بسیار شبیه مسیر رشد مومو در داستان است. ابتدا شتاب زده و 
تا حدی درهم و برهم است اما وقتی قصه جلو می رود خواننده پراکنده گویی های 
مومو را می شناسد و با آن همراه می شود؛ تا انتهای داستان که می بینیم مومو 
هم جای خود را فعال در زندگی پیدا کرده و با شناخت تدریجی مومو  دل گرمی 

به آینده هم در ذهن خواننده شکل گرفته است.

از هنر نویسنده این کتاب باید گفت که رومن گاری آنچنان کودکی خود را حفظ 
کرده که حتی لحظه ای تردید نمیکنیم که راوی یک پسر بچه کم سن و سال 

مرسده بصیریان حریری

معرفی و نقد کتاب        
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کانون  و عضو  ایرانی  ـ 4 خرداد 14۰۰(  شاعر  تیر 1317   9( اسماعیل خویی 
نویسندگان ایران بود. شعرهای اسماعیل خویی به زبان های مختلف از جمله 
انگلیسی، روسی، فرانسه، آلمانی، هندی، و اوکراینی ترجمه شده اند. مجموعٔه 
اولین  او  دارد.  نام   »Voice of Exile« خویی اسماعیل  انگلیسی  شعرهای 
شاعر ایرانی است که جایزٔه روکرت در کوُبرگ را در سال 2۰1۰ از آن خود کرده  

است.

شب که می شود

شب که می شود
من پر از ستاره می شوم

شب که می شود،
مثل آن فشرده عظیم پرشکوه و پرشکوفه ازل

در هزار کهکشان ستاره
پاره  پاره می شوم.
شب که می شود
ماهیان کهکشان

با تمام فلس های اختران شان
شناورند

در زالل بینشم.
شب که می شود،

من تمام ماهیان کهکشان،
و تمام فلس های اختران شانم،

آی…
بشنو، ای فراتر از تمام آفرینش،

ای تمام!
شب که می شود،

من تمام آفرینشم.

"اسماعیل خویی" 

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 
رضا براهنی )زاده 1314 در تبریز( نویسنده، شاعر و منتقد ادبی ایرانی است. او 
عضو کانون نویسندگان ایران و یکی از چهره هایی است که در سال های 1345 
همکاری  احمد  آل  جالل  با  ایران  نویسندگان  کانون  تشکیل  برای   1347 تا 

داشت. او همچنین رئیس سابق انجمن قلم کانادا است.

بيا كنار پنجره

زمان آن رسیده است
که دوست داشتن، صدای نغزِ  عاشقانه ای شود

که از گلوی گرمِ  تو طلوع می کند
بیا کنارِ  پنجره

و خضرِ  سبز پوش را که یک زمان
بلند و تابناک ایستاده بود در چمن

و آبشارِ  سبز ریشِ  او ز شیب سرخ گونه هاش
رسیده بود تا به زیر سینۀ قدیم این جهان
و کاسه ای ز آب جاودانگی به دست داشت

به من نشان بده

بیا و قطره ای از آن پیاله را به حلق من فروچکان
و آفتاب را نشان بده

که می لمد به روی سبزه های گرم
نسیم را نشان بده

که می وزد چنان خفیف و نرم
که گوییا نمی وزد

مرا به خواب عشق اّول جوانی ام رجوع داده ای
به من بگو چگونه این جهان جوان شود

بگو چگونه راز عاشقان عیان شود
عطش برای دیدن تو سوخته زبان من

به من بگو، عطش
چگونه بی زبان، بیان شود

تو مهربان من، بیا کنار پنجره
و پیش از آن که قد نیمه تیرسان من کمان شود

بهار را به من نشان بده
بگو که سرو سرفراز ما دوباره در چمن، چمان شود

به چهره ها و راه ها چنان نگاه می کنم که کور می شوم
چه مّدتی ست دلبرا، ندیده ام تو را؟

تو مهربان من، بیا کنار پنجره
هالل ابروان خویش را

فراز بدر چهره ات، برابرم نشان
که خشکسال شعر من شکفته چون جنان شود

شکسته بود کلك من، ز یأس بی امان من
تو مهربان من، بیا کنار پنجره

که تا به جای آن که بوریا شود نی زمان من
خورد تراش عشق، نیستان من

چو خامه ای شود که سرسپردگی ش
سپرده با بنان شود

نگاه آخرین من اگر همین روا بود
که لحظه ای، برای لحظه ای فقط

بهار،منظر نگاه من شود
تو مهربان من، بیا کنار پنجره

بهار را به من نشان بده
و پیش از آن که شب فرا رسد

و عمر، مثل آب جاودانگی
به عمق آن محال تیرگی نهان شود

تو مهربان من، بیا کنار پنجره
که آفتاب روح من عیان شود

             
"رضا براهنی"

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 
مرا نام تو کفایت می کند

از حدس و گمان های تو ویران نمی شوم
مرا نام تو کفایت می کند

تا در سرما و بوران
زمان و هفته را نفی کنم

مرا
که می دانی

نه قایق است، نه پارو
بر تو خجسته باشد

گیالس هایی را
که بر گیسوان آویخته ای

تو صبر داری
تا خواب من پایان پذیرد

تا به دیدار من آیی.
 

گردآوری از سپیده شاملوفرد
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صبح است
سبو را از آب پر کرده ام

کتاب ها را با شراب شسته ام
می دانستم تو کتاب های سفید را دوست داری

و پارچه های آغشته به ابر را
به تو تعارف می کنم.

 
بی گمان

سبدهایی از ماهیان دریا را
بر دوش دارم

به کنار تو می آیم
نام دریا را فراموش کرده ام

یاد جوانی و گل های پامچال
مرا کفایت می کند

به سوی دریا می روم
دوباره دریا را به یاد می آورم

...
من راه خانۀ تو را گم کرده ام

در کنار دریا می مانم
سالیان است

که من قطره قطره
دریا را از یاد می برم

راستی
پارچه های آغشته به دریا را

در ستایش ابر
در خانۀ تو گم می کنم

راستی
خانۀ تو در بیداری کجاست؟

 
"احمدرضا احمدی"

از کتاب: می گویند بیرون از این اتاق برف می بارد

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 
حسین منزوی )زادٔه 1 مهر 1325  ـ  درگذشتٔه 16 اردیبهشت 1383( شاعر 
ایرانی بود. او برگزیده اولین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر در بخش شعر 
در  است،  غزلسرا شناخته شده   به عنوان شاعری  بیشتر  که  او  بود.  کالسیک 
در  منزوی،  نقش  داشت.  تبّحر  هم  ترانه  و  نیمایی، شعر سپید  سرودن شعر 
زنده کردن غزل معاصر، چشمگیر ارزیابی شده  است و حتی بعضی از منتقدان 
کار او را انقالبی در غزل امروز می دانند و آن را با کاری که نیما در تّحول شعر 

فارسی کرد، مقایسه می کنند.

بانوی اساطیر غزل های من اینست 

بانوی اساطیر غزل های من اینست 
بانوی اساطیر غزل های من اینست 

 صد طعنه به مجنون زده لیالی من اینست 
 گفتم كه سرانجام به دریا بزنم دل

 هشدار دل! این بار، كه دریای من اینست 
من رود نیاسودنم و بودن و تا وصل 

 آسودگی ام نیست كه معنای من اینست 
 هر جا كه تویی مركز تصویر من آنجاست 

 صاحب نظرم علم مرایای من اینست 
 گیرم كه بهشتم به نمازی ندهد دست 
 قد قامتی افراز كه طوبای من اینست 

همراه تو تا نابترین آب رسیدن 
 همواره عطشناكی رؤیای من اینست 

 من در تو به شوق و تو در آفاق به حیرت 
نایاب ترین فصل تماشای من اینست 

 دیوانه به سودای پری از تو كبوتر 

 از قاف فرود آمده عنقای من اینست 
 خرداد تو و آذر من بگذر و بگذار 

 امروز به جوشند كه سودای من اینست 
 دیر است اگر نه ورق بعدی تقویم 

 كوالكم و برفم همه فردای من اینست
"حسین منزوی"

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 
من و تو، درخت و بارون…

من باهارم تو زمین
من زمینم تو درخت

من درختم تو باهار ــ
ناِز انگشتای باروِن تو باغم می کنه

میوِن جنگال تاقم می کنه.

 
تو بزرگی مِث شب.

اگه مهتاب باشه یا نه
 تو بزرگی

 مِث شب.
خوِد مهتابی تو اصاًل، خوِد مهتابی تو.

تازه، وقتی بره مهتاب و
 هنوز

شِب تنها
 باید

راِه دوری رو بره تا َدِم دروازه ی روز ــ
مِث شب گود و بزرگی

مِث شب.
 

تازه، روزم که بیاد
تو تمیزی

مِث شبنم
مِث صبح.

 
تو مِث مخمِل ابری

مِث بوی علفی
مِث اون ملمِل مه نازکی:

اون ملمِل مه
که رو عطِر علفا، مثِل بالتکلیفی

هاج و واج مونده مردد
میوِن موندن و رفتن
میوِن مرگ و حیات.

 
مِث برفایی تو.

تازه آبم که بشن برفا و ُعریون بشه کوه
مِث اون قله ی مغروِر بلندی

که به ابرای سیاهی و به بادای بدی می خندی…
  

من باهارم تو زمین
من زمینم تو درخت
من درختم تو باهار،

ناِز انگشتای باروِن تو باغم می کنه
میوِن جنگال تاقم می کنه

…
احمد شاملو
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جشن پایان سال تحصیلی

جشن پایان سال تحصیلی در روز یکشنبه 23 ماه می به صورت آنالین برگزار شد. 
برای این برنامه هر کالس یک ویدیوی کوتاه از هنر نمایی های دانش آموزان تهیه کرده 
بودند که به نمایش در آمد. در فاصله برنامه های کالس ها، ویدیو هایی از گروه رقص 
مدرسه اجرا شد. در پایان فارغ التحصیل های امسال معرفی شدند. سپس آموزگاران 
و مسولین مدرسه ضمن تبریک به این دانش آموزان برایشان آرزوی موفقیت کردند.  

ویدیو های این جشن در کانال یوتوب مدرسه موجود می باشند. 

اسامی فارغ التحصیالن مدرسه ایرانیان سن دیگو، سال 2۰2۰ ـ 2۰21 

 Aiden Afshar
 Romteen Azmoodeh
 Shaady Coenen
 Nikki Fadaiian
 Ryan Fadaiian
 Hanna Hajisattari
 Samin Khatibi
 Tara Mani
 Parisa Mazarei
 Sofia Rahbar

Please follow us on Facebook, Instagram and our 
website: issd.pccsd.org 



15 شماره  ۱9۴  مرداد  ــ شهریور  ۱۴۰۰

  

                

                
        

Iranian School of San Diego Starts 
its 34th Year of Service
Registration of the Iranian School of San Diego for academic 
year 2021- 2022 starts online on Monday, August 30, 2021, 
and ends on Friday, September 3, 2021.  To register,  please 
visit www.issd.pccsd.org.

Classes will start on Sunday, September 12, 2021, from 9:30 
a.m. to 12 noon. The extracurricular classes of dance, music, 
theater, and drawing will be from 12 noon to 1 p.m.  The 
classes will be held at Mount Carmel High School, located at 
9550 Carmel Mountain Road, San Diego, California, 92127.

In addition to the regular in person classes, ISSD will continue 
to offer online classes for students who cannot attend the 
physical classes, including those from other geographic areas. 
These classes are tentatively scheduled for Saturday morning 
from 10 a.m. to 12 noon or Sundays from 2 to 4 p.m. 

ISSD is accredited by all local school districts, which means 
that high school students can take Persian language at ISSD 
to fulfill their second language requirement. These students 
should obtain their specific language form from their high 
schools and send them to issd@pccsd.org before September 
10, 2021. 

These are the classes offered at ISSD:
Persian Language Classes: Meeting Sunday 
mornings at Mt. Carmel High Sschool or online
• Pre K classes for 5 year old students. 
• Kindergarten classes for 6 year old students. 
• Persian language classes from Persian 1 (P1) through  
Persian 6 (P6), for 7 year old and older students. Each 
level takes one year to complete.

• Persian language classes for adults, beginner, 
intermediate, and advanced.

Extracurricular Activities: Meeting once a week on Sundays 
(time TBD)
• Persian Dance, for 5 year olds through teenagers. 
• Persian Dance for adults.
• Persian music, setar, minimum age 9. 
• Theater, acting, and art creation, minimum age 9. 
• Drawing and Painting classes, minimum age 9.
• Persian Conversation

General Notes:
•  The classes are limited to 10 students. 

• The minimum number of students for the extracurricular 
activities is 5.

•  The online classes will be conducted on Zoom.

• ISSD will provide textbooks, notebooks, and folders for all 
students. The materials will be distributed in the classrooms. 
If you are attending the online classes, you can either obtain 
materials from the Iranian American Center (6790 Top Gun Street 
#7, San Diego, CA 92121) or they will be mailed to your address. 

• The tuition for the entire academic year is as follows:
• Registration fee  $50
• Persian classes  $500
• Dance (Youth)  $350
• Dance (Adult)  $250 
• Theater  $250
• Music (Setar)  $250
• Drawing and painting $250

• The first semester ends on Sunday, January 16, 2022.

•  The last day of school is on Sunday, May 22, 2022.

Should you have any questions, please contact us at 
(858) 552-9355.

 آگهی ثبت نام سال 2۰2۱ -2۰22
 

ISSD Registration For Academic Year 2021- 2022
The registration will be fully online this year
Monday, August 30 through Friday, September 3, 2021

Issd.pccsd.org/registration
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هابیل و قابیل

اختصاص  را  صفحه  این  رسید  آگاهی  به  قبل  شماره های  در  که  همان طور 
داده ایم به برخورد دیدگاه های دو برادر خیالی با نام های هابیل و قابیل. این 
دو برادر از نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف دارند و با وجود آن که در یک 
خانواده و یک نوع شرایط بزرگ شده اند، نقطه نظرهای متفاوت و حتی مخالف 
یکدیگر دارند. از آن ها خواسته ایم تا در هر شماره بحثی را مطرح کنند و نقطه 
نظرهای خود را بگویند. ما بدون هیچ قضاوتی این دیدگاه ها را ارائه می کنیم 
و قضاوت را بر عهده شما می گذاریم. اگر خوانندگان گرامی نظری به طرفداری 
یا مخالفت با هر یک دارند می توانند نظر خود را، از طریق فرستادن ایمیل 
به آدرس پیک، با ما در میان بگذارند. گفتار این بار هم در رابطه با »مسائل 

روز« است.

خیلی ها  می شیم.  نزدیک  گله ای«  »مصونیت  به  داریم  اینکه  مث  خب  هابیل: 
برگشتن سر کاراشون. رستورانا و سینماها هم باز شدن. ولی من هنوز از خونه 
آخه  لختم.  انگار  نزنم  اگه  می زنم.  بیرون ماسک  بیام  که می خوام  ماشین  از  یا 
خیلی ها هنوز واکسن نزدن و نمی خوان هم بزنن. راستی شماها کی قراره برگردین 

به اداره هاتون؟

قابیل: فکر می کنم از اول آگوست. ولی قراره بتونیم دو روز در هفته رو دور کاری 
کنیم. فکر کنم خیلی سخت باشه دوباره عادت کنیم که هر روز صبح تفنگ یراق 
کنیم و توی ترافیک بریم سرکار. باور کن توی این یه سال و نیم من یه تیکه لباس 
نخریدم. یک دفه هم خشکشویی نرفتم! ولی از نظر »مصونیت گله ای« من خیالم 
راحته. همینقدر که اکثر مردم واکسن زدن کافیه. کاریش نمی شه کرد. حتی اگه 
ویروس هم سراغ آدم بیاد، آدم رو نمی ندازه. اونایی هم که هنوز فکر می کنن با 
کارشونو  می تونن  کردن  رد 
رو  خودشون  ببرن،  پیش 

بدبخت می کنن.

مساله  فقط  کاش  هابیل: 
ناقلن و  اینا  خودشون بود. 
می تونن ویروس رو پخش کنن. دوباره اوضاع رو خراب می کنن. بگذریم. نمی خوام 
از  اپیدمی گند باهات صحبت کنم چون به هر حال دیگه یه بخشی  این  درباره 
زندگی مون شده. ولی یه عالمه موضوع دیگه هست که این مساله کرونا اونارو تحت 
الشعاع قرار داده. مسائل مهمی مث این دنباله روی بی چون و چرای جمهوریخواه ها 
از ترامپ. اینکه حزبتون تا چه حد به راست رفته. اینکه نمی ذارن بایدن این بودجه 
و برنامه زیر ساخت رو از کنگره بگذرونه یا نه. اینکه تکلیف آدمایی که با سیاست 
گذاری و خط مشی حزب جمهوریخواه سازگاری ندارن چی می شه؟ دیدی چه بالیی 

سر لیز چینی در آوردن؟

قابیل: منم باهات موافقم و از اینکه رعایت نمی کنن. اینکه با لجبازی می خوان 
ثابت کنن مسأله ای به این روشنی که توی دنیا این همه کشتار کرده و توی همین 
کشور هم نزدیک ششصد هزار نفر رو نابود کرده، همه کلکه! ما قراره از آگوست 
بریم سر کار. من مطمئنم که توی محیط کار من که همه سابقه نظامی دارن و 
به قول معروف »رد نک«اند، واقعا چقدر این مسائل رو رعایت کنن؟ مطمئنم که 
خیلی هاشون واکسن نزدند. می دونی که همین اواخر دولت گفت که کارفرماها 
می تونن کارمنداشون رو برای ادامه کار حضوری چک کنن ببینن واکسن زدن یا 
نه؟ من توی پالتفرمی که داریم و همه کارمندا توش هستند، از رئیسم پرسیدم  
که واکسن رو اجباری می کنند یا نه؟ قبل از اینکه اون جواب بدن بمبارونم کردن 
که این تجاوز به حقوق اوناس و مگه اینجا آلمان نازیه و از این مزخرفات. خالصه 
نمی دونم چیکار می شه کرد. در مورد وضع حزب هم خیلی این روزا فکرم  مشغوله 
انتظار  اعتراف کنم که اصال  باید  البته  ترامپ هم بگذره.  این تب  ولی فکر کنم 
نداشتم تا اینجا هم کشیده بشه. حزب االن وضع خوبی نداره. فکر می کنم یکی دو 

تا انتخابات باید بگذره تا حزب جای خودشو تثبیت کنه.

هابیل: ولی سوال سر همینه که جای واقعی حزب کجاست. اکثر قریب به اتفاق 
حزب دنبال قاعد اعظم و رهبر ترامپ هستند و اونچنان جوی رو به وجود آوردن 
که کسی جرات اعتراض هم نداره. شماها و اون اقلیت به اصطالح »منطقی« حزب 
االن همه اش توی موضع دفاعی هستین. خیلی ها هم می ترسن چیزی بگن. چون 
»ترامپیون« بهشون می پرن. نگاه کن به زن مک کین یا همین لیز چینی. یعنی یه 
جور جو ترور و ترس بوجود آوردن که کسی جرأت اعتراض نداره. البته مِن دموکرات 
وقتی می بینم حزب رقیب به این وضع افتاده خوشحال می شم. ولی فکر کنم در کل، 
این قضیه سالم نیست. توی کنگره نگاه کن، میچ مک کانل و کوین مک کارتی دوباره 
جلوی همه کارها رو دارن می گیرن. چی رو می خوان به کی ثابت کنن؟ سر انتخابات 
هم این ترامپ اللهی ها  توی دور مقدماتی رای می آرن و از اکثر جمهوریخواهای 
میانه رو می برن ولی توی انتخابات کلی می بازن. ضرری که ترامپ به این کشور زد 
هیچکس نزده بود. سال ها طول می کشه صدماتی رو که به سیاست داخلی و به 
خصوص سیاست خارجی زد ترمیم کنن. سیاست خارجی و اقتصادی اش باعث شد 
چین اقال ده سال جلو بیافته. شرط می بندم تا دو سه سال دیگه چین اولین اقتصاد 
دنیا بشه. اون هم از سیاست خاورمیانه اش که کارت بالنش داد به ناتانیاهو. با رد 
برجام هم دست راستی های ایران رو تقویت کرد و خیلی چیزای دیگه که بیشترش 

دیگه قابل تغییر هم نیست.

با  تفاوتی  بایدن هم همچی  اونجایی که می بینم سیاست خارجی  تا  قابیل: واال 
سیاست های ترامپ نداره. هم برنامه های چین هنوز برقراره و هم توی قضیه اسرائیل 
و فلسطین تغییری پیدا نشده و نه از برجام خبریه! اینجاها رو که دیگه کنگره جلوش 
رو نگرفته! بودجه نظامی رو هم که اضافه کرده. تو رابطه با روسیه و کشورهای دیگه 
نشده.  عوض  چیزی  هم 
من همه اش نگران بودم که 
داخلی  سیاست های  مث 
سندرز  برنی  طرف  به  که 
دموکرات ها  چپ  جناح  و 
کشیده شد، توی سیاست 
رو  کار  همین  هم  خارجی 
بکنه ولی خوشبختانه انگار 
دنباله  زمینه ها  این  توی 
سیاست های  همون  روی 
قدیمی امریکاست. توی جنگ اخیر اسرائیل و حماس، دل توی دلم نبود که چه کار 
می کنه. توی این منطقه حساس، طرفداری از حماس نشون می داد که با جمهوری 
اسالمی همراهه. هر چند به ظاهر می گه با سیاست خارجی ترامپ مخالفه ولی 

خودش هم همون کارها رو ادامه داده. حتما از این قضیه خیلی ها ناامید شدن! 

یعنی حتی فکر می کنم  بوده.  ناامید کننده  اینجاش  تا  توئه،  با  آره حق  هابیل: 
سیاست مشخصی هم نداره که بگی از ترامپ حمایت می کنه. به نظر من همون 
سیاست همیشگی امریکا رو دنبال می کنه. عوضش سیاست های داخلی و اقتصادی 
بایدن از اونچه من انتظار داشتم مترقی تر بوده. این قضیه خیلی ها رو سورپرایز کرد. 
امیدوار بودم همونطور که جناح الیزابت وارن و برنی سندرز تونستند توی سیاست 
داخلی و اقتصادی اثر بذارن، روی سیاست خارجی هم اثر گذار باشن، ولی نبودن. 
تا االن دو تا کار متفاوت کرده یکی اینکه گفته نیروهای آمریکا رو تا یازده سپتامبر از 
افغانستان بیرون می کشه. که البته معلوم نیس چقدر عملی باشه. یکی هم شروع 
مذاکرات برجامه که اونم معلوم نیس به نتیجه برسه. در مورد جنگ اخیر و کشتار 
فلسطینی ها هم موضعش ناامید کننده بود. دوباره همون چرت و پرتای همیشگی 
که اسرائیل حق داره از خودش دفاع کنه و این حرفا. بازم همراهی با راست ترین 

سیاستمدارای اسرائیل. 

مسائل روز

تکلیف آدمایی که با سیاست گذاری و خط مشی 
حزب جمهوریخواه سازگاری ندارن چی می شه؟ 

دیدی چه بالیی سر لیز چینی در آوردن؟

تا اونجایی که می بینم سیاست خارجی بایدن هم 
همچی تفاوتی با سیاست های ترامپ نداره. هم 
برنامه های چین هنوز برقراره و هم توی قضیه 
از  نه  پیدا نشده و  تغییری  اسرائیل و فلسطین 
برجام خبریه! اینجاها رو که دیگه کنگره جلوش 
رو نگرفته! بودجه نظامی رو هم که اضافه کرده. 
تو رابطه با روسیه و کشورهای دیگه هم چیزی 

عوض نشده.
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قابیل: من از بایدن حمایت نمی کنم ولی خوب این قضیه چیز جدیدی نیس. همیشه 
حماس اسرائیل رو موشک بارون می کنه، اسرائیل هم غزه رو بمبارون می کنه. انگار 
هر 7 ـ 6 سال این تراژدی باید تکرار بشه. چه موضع دیگه ای انتظار داشتی بایدن 
می گرفت؟ قضیه خیلی ساده س، حماس و حزب اهلل از ایران موشک می گیرن و 
تلنبار می کنن. هر از چندی به بهانه ای موشک ها رو ول می دن روی مناطق مسکونی 
اسرائیل. اسرائیل هم می آد و به شدت بمباران می کنه. شرط می بندم توی همه اینا 
هم دست ایران درگیره. مردم بدبخت دو طرف کشته می شن که حماس و حزب اهلل 
قدرتشون رو به رخ بکشن. ناتانیاهو هم که وضع خودش مدت هاست خرابه واسه 
دفاع و توجیه سیاست هاش غزه رو بمبارون می کنه. هم حماس به این جنگ ها 
احتیاج داره و هم ناتانیاهو. خب بگو ببینم چه سیاست متفاوتی باید اینجا گرفت؟ هر 

دو طرف مقصرن و تا بوده همین بوده.

هابیل: مث همیشه فقط یه گوشه از واقعیت رو می بینی و نتیجه گیری خودت رو 
می کنی. خوشحال هم هستی که دو طرف قضیه رو می بینی. متاسفانه خیلی ها 
خودشون رو راحت می کنن که قضیه دو طرف داره که با هم دعوا دارن. حاال مردم هم 
این وسط کشته می شن جای تاسفه. مسأله اینه که درسته که این قضیه دو طرف داره 
ولی دو طرف مساوی نیستند؛ نه از نظر قدرت، نه از نظر موقعیت، نه از نظر اقتصادی 
و نه از طرف حقوق فردی و اجتماعی. یک طرف حاکمه و یک طرف محکوم. یک 
طرف اشغالگره، یعنی اومده میلیون ها نفر رو از خونه و زندگی شون بیرون کرده تا 
خودش جای اونا رو بگیره. واسه همین هم از هر کاری فروگذار نمی کنه که زندگی 
رو به اونا زهرمارکنه که ول 
کنن برن. یک طرف از هیچ 
خودداری  تبعیضی  نوع 
علیه  بر  آپارتاید  نمی کنه. 
کامال  براش  مقابل  طرف 
رو  نفر  میلیون  دو  عادیه؛ 
یعنی  نوار غزه،  توی  کرده 
نه  دنیا.  زندان  بزرگ ترین 
حق بیرون اومدن دارن نه حق مسافرت و نه حق هیچ کاری. زمینای فلسطینی ها 
توی کرانه غربی رو به زور ازشون می گیرن و شهرک یهودی نشین می سازن. دور تا 
دور مناطق رو دیوار کشیدن. همه جور توهین و اجحاف به اونا وارد می کنن که ول 
کنن برن. این قضیه هفتاد و چند ساله در جریانه. متاسفانه شماها فقط دیدتون رو 
محدود کردین به جلوی دماغتون و تصویر کلی و بزرگ رو نمی بینید. اینکه دلیل همه 

این جنگ ها اشغاله!

قابیل: دوباره رفتی باالی منبر و دفاع از فلسطینی ها. من هم قبول دارم که اونا زیر 
فشارن و جنگ نابرابره. ولی اینو خودشون و رهبراشون به سرشون آوردن. چند بار 
تا حاال دولت اسرائیل حاضر به ایجاد دو کشور شده ولی فلسطینی ها زدن زیرش. 
مگه »قرارداد اسلو« نبود که یاسر عرفات و مناخین بگین با کلینتون به موافقت 
رسیدن؟ بعد از اینکه عرفات به ساحل غربی اومد و آمریکا و اسرائیل کمکش کردن 
نیروی نظامی و دولتش رو واسه خودش راه بندازه و آمریکا میلیون ها دالر واسش 
خرج کرد، زد زیرش و انتفاضه دوم رو راه انداخت. تازه همه اش خبر از فساد دولت 
گرداننده فلسطین تو ساحل غربی از یه طرف و خشکه مقدس های حماس توی غزه 
از طرف دیگه نفس مردم رو گرفته. به اضافه اینکه ایران و عربستان و شیخ نشین ها 
هم آتیش بیار معرکه ان. چرا دو دولت رو راه نمی اندازن که قال قضیه رو بکنن؟ 
واسه اینکه می خوان مث ایران که می گه اسرائیل رو باید نابود کرد اونا هم دیگه به 
ایجاد دو دولت راضی نیستن و می خوان اسرائیل رو بریزن تو دریا. خب اسرائیل 
که یکی از بزرگترین ارتش های رو داره که وا نمی ایسه تماشا کنه. حماس این دفه 

سه هزار تا موشک ریخت توی اسرائیل. سه هزار تا! اسرائیل باید چکار می کرد؟ 

هابیل: مسأله دردناکیه. از اون دردناک تر اینکه اکثر خبرگزاری ها هم همین حرفا 
تا می خوان کوچکترین  آدمای مشهور و سیاستمدارا  از  تکرار می کنن. خیلی  رو 
اعتراضی  بکنن و به اسرائیل بخاطر قتل و کشتاری که می کنه اعتراض کنن بهشون 
انگ »آنتی سماتیک« و یهودی ستیزی می زنن. در حالی که واقعیت امر اینه که 
عرب ها هم  سامی یا »سمایت« هستن. از اون گذشته خیلی از یهودی ها چه داخل 
اسرائیل و چه خارج از اسرائیل مخالف این سیاست های اسرائیل هستن. آیا اونا هم 
»آنتی سماتیک« هستن؟ این جور رعب و وحشت از اعتراض کردن به سیاست های 
اسرائیل توی این کشور از همه جا باالتره. حاال بیا اون ور قضیه رو نگاه کن. اگه 

اعتراض به اسرائیل »آنتی سماتیک« هست، طرفداری از سیاست آپارتاید، تبعیض 
نژادی، صهیونیسم، اشغال، محاصره اقتصادی و کشتار فلسطینی ها اسمش چیه؟ 
باید از اونا حمایت کرد؟ مّسلمه که  هیچ کس با عقل سالم این کار رو نمی کنه. 
این کارها قابل توجیه نیس. مردم فلسطین به حماس به عنوان تنها پدیده ای که از 
اونا دفاع می کنه نگاه می کنن. اسرائیل همه قوانین رو زیر پا می ذاره. هیچ مصوبه 
سازمان ملل و دادگاه های جهانی رو قبول نمی کنه. دولت ما هم همه جور ازش 
حمایت می کنه و همه مصوبه های سازمان ملل رو که به اسرائیل اعتراض می کنه رو 
وتو می کنه. فقط خودت رو یک روز جای یه فلسطینی بذار، چه امیدی به زندگی 
و آینده می تونی داشته باشی؟ محکوم کردن عرفات و حماس راحت ترین راه فرار 

از مسئولیته.

قابیل: به فرض اینکه اینایی که می گی درست باشه، راه حل چیه؟ اینا قرن هاست 
که دارن با هم می جنگن. یه وقت این طرف باال دست بوده یه وقت اون طرف، یه 
وقت هم مسیحی ها. باالخره این جا ناامن ترین و پرتالطم ترین جای دنیاست. مگه 

راه حلی داره؟ این وضع تا کی می خواد ادامه پیدا کنه؟

هابیل: البته که راه حل داره. اولین قدمش اینه که سالی پنج میلیارد دالر پول 
مالیات من و تو به اسرائیل سرازیر نشه. آمریکا حمایت بی چون و چرا رو از اسرائیل 
قطع کنه و بی طرف بشه. قطعنامه های سازمان ملل به اجرا دربیاد، فلسطینی ها 
و اسرائیلی ها می تونن به نتیجه برسن. راه حل یا یک کشوره یا دو کشور. اسرائیل 
یا باید قسمت های اشغالی رو »انکس« کنه یعنی جزو کشور اسرائیل بیاره یعنی 
همه شهروندای اون مناطق حقوق مساوی با بقیه مردم اسرائیل داشته باشن، 
یعنی یک کشور. یا سیاست دو کشور رو پیش بگیرن. یعنی ساحل غربی، غزه و 
اورشلیم شرقی بشه یک کشور، اسرائیل هم یه کشور دیگه. البته این راه حل ها به 
این سادگی  نیست ولی به هر حال خود اون مردم باید به کمک کشورهای بی طرف 

به نتیجه برسن.

من بر عکس تو امیدوارم. از یه طرف امیدوار به 
نسل جوون توی اسراییل، چپ ها و سکوالر ها 
که با سیاست های فاشیستی ناتانیاهو مخالفن، 
از طرف دیگه به نسل جوون دمکرات توی این 

کشور که حتا تو کنگره صداشون دراومده.
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خاطرات وی ِاچ ِاس 
فیلمی از نیاز ساغری 

سال تولید : ۱۳99

خاطرات وی ِاچ ِاس مستندی است دیدنی از نیاز ساغری که دوران ممنوعیت 
ویدئو در ایران را به تصویر می کشد. در شروع جنگ ایران و عراق و سال های 
بعد از انقالب اسالمی، نمایِش فیلم های خارجی در ایران ممنوع شد. شرایط 
ملتهب سیاسی، بحران اقتصادی، فضای ناامن جامعه و عوامل بسیار دیگری 
باعث شد عده ای به فیلم و سینما پناه ببرند. در اصل چیزی که بر روی پرده 
ظاهر می شد، رویای نسل سوخته ای بود که نوجوانی و جوانی اش تحت تاثیر 
جنگ و انقالب از یاد رفته بود. در واقع فیلم دیدن به نوعی ابزار فراِر از واقعیت 
ادامه  ایران  در  زیادی  سال های  تا  ویدئو  سانسور  بود.  شده  تبدیل  ایران  تلخ 
نشده  سانسور  فیلم  توزیع  کارشان  که  بودند  کسانی  دلیل  همین  به  داشت، 
بود. این افراد در آن سال های خفقان به دنبال راه های مختلفی برای پخش 
فیلم های انگلیسی زبان، هندی و فیلم های ایرانی قبل از انقالب می گشتند. به 
افرادی که این کار غیر قانونی را می کردند »فیلمی« گفته می شد. زمانی که این 
فیلم ها به هر طریقی به ایران می رسیدند، توسط این »فیلمی ها« روی نوارهای 
وی ِاچ ِاس ضبط می شدند و به این شکل به دست مردم می رسیدند. در آن 

زمان پیدا کردن فیلم های خوب مانند پیدا کردن گنج بود. 

این مستند در سه بخش ساخته شده است و شامل تصاویر آرشیوی از دفتر 
خاطرات نیاز ساغری است که در آن خاطرات فیلم دیدن خود را ثبت کرده 
است اما بخش اعظم فیلم شامل مصاحبه هایی است که که با عالقمندان به 
فیلم انجام شده و همچنین با کسانی که در دوران ممنوعیت ویدئو، به صورت 
پنهانی و غیرقانونی به کار پخش فیلم مشغول بوده اند. هر خانواده ای که مایل 
به دیدن فیلم های خوب بود »فیلمی« خود را داشت. این »فیلمی« معموال 
در کیفی که همیشه همراه خود داشت، فیلم های وی ِاچ ِاس را از این خانه به 
آن خانه حمل می کرد و در مقابل مبلغی، آن ها را به عالقمندان قرض می داد. 
با ظرافت و به خوبی فرهنِگ خاص فیلم پخش کردن و فیلم دیدن  ساغری 
به  عالقه  این  می کشد.  تصویر  به  خورشیدی  و هشتاد  هفتاد  دهه های  در  را 
فیلم دیدن در بعضی از جوانان به حدی بود که در روزهایی که قرار بود فیلمی 
می شدند.  فیلمی  آمدن  منتظر  هیجان  با  و  می ماندند  خانه  در  همه  بیاید، 
ساغری فرهنگ فیلم نگه داشتن و فیلم دیدن را درست همانند اجرا کردن 
یک سنت دیرینه به نمایش می گذارد. در عین حال این عشق فیلم بودن به 

گفته ساغری خصلت یک نسل 
به تدریج باعث شکل  بوده که 
عمیقی  دوستی های  گرفتن 
که جهان شگفت  می شده  نیز 
انگیز سینما را در خانه کشف 

می کرد. 

عین  در  و  تلخ ترین  از  یکی 
خاطرات  دلنشین ترین  حال 
زمانی  فیلمی ها  این  از  یکی 
در حین پخش  را  او  که  است 
فیلم »جولیا« اثر آلفرد زینمان 
را  مدتی  او  می کنند.  دستگیر 
به اجبار در حبس می گذراند. در ساعتی از عصر زندانیان را در راهرویی جمع 
می کرده اند و برایشان فیلم نمایش می داده اند. در یکی از آن روزها، آقای فیلمی 
شاهد این است که برای زندانیان فیلم "جولیا" را پخش می کنند. او با خنده و 
شادی از این خاطره یاد می کند اما در بطن این اتفاق یک تلخی عمیقی وجود 
دارد که سال های زیادی گریبانگیر توزیع کنندگان فیلم بود و باعث می شد آن ها 
به هیچ عنوان امنیت شغلی و رفاه مالی نداشته باشند. اما یک عامل سبب 

می شد که خیلی از آن ها از این کار پا پس نکشند و آن عشق به فیلم بود.  

فیلم با روایتی بسیار خوب و صمیمی همراه است که در اکثر سکانس ها صدای 
خود نیاز ساغری روی آن است. تمام مصاحبه های فیلم بدون نشان دادن فرد 
جواب دهنده برداشت شده است، و صدای این افراد همراه با تصاویر دیدنی از 
دستگاه های تولید وی ِاچ ِاس، صف های سینما در دهه هفتاد، سکانس های 
مورد عالقه هر فرد و آرشیوهای فیلم، عکس, و مجله است. یکی از جذابیت های 
این مستند بازسازی برخی از سکانس های مورد عالقه سینما دوستان است. 
ساغری صحنه های برخی از فیلم های مستقل سینمای آمریکا در دهه هفتاد و 
هشتاد را با هوشمندی و ظرافت دوباره ساخته و خاطره و تاثیر بسزایی که این 
فیلم ها بر زندگی سینما دوستان داشته را پررنگ کرده است. این طور تأکید 

کردن بر فیلم، سینما رفتن و فرهنگ فیلم بینی بسیار ستودنی است. 

در صحنه پایانی یکی از شخصیت های فیلم با نام مستعار آقای جیم که یک 
از شهر،  دور  منطقه ای  در  را  ِاس خود  ِاچ  وی  کپی های  تمام  بوده،   فیلمی 
نسل  از  نشان  هم  آتش  در  ِاس ها  ِاچ  وی  سوزاندن  این  می سوزاند.  آتش  در 
سوخته است که فیلم دیدن در زمانه اش جرم محسوب می شده و هم نوید عصر 
دیجیتال را می دهد که در آن با پیشرفت تکنولوژی دیگر نیازی به فیلم های وی 
ِاچ ِاس نیست. مستند خاطرات وی ِاچ ِاس هم اکنون در وبسایت داکیونایت 
)docunight( در حال نمایش است. این پلتفرم فیلم محل بسیار خوبی برای 
دیدن مستندهای فارسی زبان است که هر جمعه یک یا دو فیلم به مجموعه اش 

اضافه می شود. 

بقیه از صفحه 9معرفی و نقد کتاب        

است.  در عین حال با تمهیدی مثل رفت و برگشت های سریع از غمگین ترین 
وضعیت به خنده دارترین موقعیت ها ما را در شادی و رنج شخصیت داستان 
شریک می کند. بهترین نمونه ها را می توانیم در روابط مومو با ساکنان خانه و 
افراد قبیله که بارها برای کمک در پرستاری از رزا خانم به طبقه ششم می آیند 
ببینیم. . همچنین در تک گویی های فیلسوفانه مومو و نگاه طعنه آمیز و از سر 
هوش او به واقعیت های دنیا: »چشمان مردم غمگین تر از بقیه جاهاست« یا 

»گناهکاران راحت می خوابند.«

مومو ظاهرا مسلمان زاده است ولی چون زنی یهودی بزرگش کرده نه مسلمان 
است و نه یهودی و در عین حال هر دو را به خوبی می شناسد. جایی می گوید 
بدون اینکه جهود باشم به اندازه کافی مظلومم. از طرفی زورآزمایی کشیش و 
خاخام در جایی که می خواهند فرد درگذشته را از دین خود بدانند، درمی یابد. 
او آنقدر روشن بین است که جایی می گوید:»آدم ها همه کار برای خدا می کنند 

و باالخره یک موقع خدا باید کاری بکند.« 

مومو زندگی را پذیرفته و سعی می کند بدون آه کشیدن بر امواج آن سوار شود؛ 
گویی خود را خارج از دایره خلقیات عجیب انسان امروزی حفظ کرده است. 
به طعنه می گوید »در کشور متمدن حق مردن دست خود آدم نیست ولی در 
الجزایر هست.« از طبیعت دل خوشی ندارد و عمیقا باور دارد که »تف تو قانون 

طبیعت  ـ  آنفدرکثافت است که اصال حق نبود باشد.«

او می داند و باور دارد که نقطه ای پایان آدم است آنجا که آدم دیگر هیچی نیست 
از آن پی برده که دوست پیرمردش  حتی یهودی هم یهودی نیست؛ اما پیش 
درست گفته: »نمی شود بدون دوست داشتن کسی زنده ماند«؛ کسی هست 
که »برای نخستین بار به من نشان داد که چطور می شود دنیا را به عقب برد« 

و این محبت نادین است که توان ادامه دادن را به مومو می دهد.

در مقدمه کتاب لیلی گلستان می نویسد: از این کتاب بسیار می آموزیم و همین 
ما را بس. 
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در این غزل منظور انسان شناسانه و زیباشناسانۀ سعدی را می توان این 
طور تشریح کرد که از طریق دیدن زیبایی زمینی انسان عبرت می آموزد و به زیبایی 
غیرزمینی پی می برد. یک جنبۀ سپهری یا فلکی تخیلی در کالم سعدی هست که 

حضور دائمی عالم غیب را به خواننده یادآوری می کند.
خواند.  در خالء  نمی توان  را  غزل سعدی  که  کردند  اشاره  فانی  دکتر 
امام محمد  نوشته های  یا  قرآن  مثل  دیگر  متون  با  آثار سعدی  بینامتنی  ارتباط 
غّزالی غیرقابل انکار است. در عین حال سعدی با وجود مهیا کردن زمینه برای 
پرداختن به همۀ این مطالب، هیچ کدام را به وضوح بر بقیه ارجح نمی داند؛ یعنی 
سعدی همۀ این درها را در غزل خود باز می گذارد به طوری که مثاًل نمی توان گفت 
این معشوق یقینًا زمینی است یا آسمانی. سعدی چطور توانسته این کار را بکند؟
نکته شایان توجه در بارۀ غالب شعری غزل این است که در عین غنایی 
بودن  ـ  که می تواند مثل متن یک ترانۀ پاپ هیچ ربطی به زندگی خواننده نداشته 
باشد  ـ  این غالب نزدیکی خود با ابعاد ظریف زندگی را حفظ کرده. با استفاده 
از این خصوصیت سّیال غزل، سعدی جایگاه ویژه ای را برای خواننده تعبیه کرده 
به عنوان تماشاگر که در عمل مسئولیت انتخاب بین مقولۀ دنیوی و لدّنی را از او 
صلب کرده. به این صورت غزل سعدی، همزمان و به طور تفکیک ناپذیر عارفانه 

و عاشقانه است.
سپس دکتر فانی پرسیدند آیا نگاه تاریخی به غزل صحیح است؟

برای بررسی تاریخی غزل سعدی طبعًا باید جایگاه آن پیش از سعدی 
از کالم سعدی. در  با نحوۀ استفاده گروه های اجتماعی مختلف  را مقایسه کرد 
درون یک متن همیشه کنش و واکنش وجود دارد با متون دیگر؛ این روانِی تفکر و 
کالم ارتباط بینامتنی را غیرقابل چشم پوشی می کند به همین دلیل مطالعۀ غزل 
سعدی باید بینامتنی باشد. دکتر اینجنیتو اضافه کردند که به نظر می آید سعدی 
در سال های پایانی عمرش پروژه ای داشته برای به وجود آوردن سماع در داخل 
با بررسی این که صوفیان شیراز در دوران پس از سعدی چطور از  غزل؛ این را 

غزلیات او بهره می جسته اند می توان دید.
در پایان دکتر فانی پرسیدند که لذت خواندن غزل برای شخصی که زبان 
اصلی اش فارسی نیست اما به طور آکادمیک به این کار می پردازد چه تفاوتی دارد 
تا برای فارسی زبانان که اکثرًا آن را به طور غیر آکادمیک می خوانند و می شنوند.

دکتر اینجنیتو با این غزل سعدی پاسخ دادند:

ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی
جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی

به پای خویشتن آیند عاشقان به کمینت
که هرکه را تو بگیری ز خویشتن برهانی...

این جنگ فرهنگی به معرفی کتاب 

 Beholding Beauty; Sa'di of Shiraz and the Aesthetics of
Desire in Medieval Persian Poetry
زیبایی شناسی عشق در شعر فارسی  و  تماشاگه ُحسن؛ سعدی شیرازی  یا 

اختصاص داشت.

ایشان  بود؛  اینجنیتو  ُجنگ مولف کتاب دکتر دومنیکو  مهمان   
که در حال حاضر در UCLA ادبیات فارسی تدریس می کنند، ده سال به 
تحقیق بر کلیات سعدی و نگارش این کتاب پرداخته. مجری برنامه نیز دکتر 

آریا فانی بود.

ابتدا دکتر اینجنیتو کمی در مورد مبدأ عالقه شخصی خود  در 
به شعر کهنه فارسی شرح داد؛ او گفت ابتدا شیفتۀ »آتشبازی های کالمی« 
حافظ و موالنا بوده و سادگی لحن سعدی با سلیقۀ وی فاصله داشته. طی 
مدتی که در ایران زندگی می کرده تصادفًا شروع به مطالعۀ غزلیات سعدی 
نموده و مسحور همان سبک »سهل و ممتنع« شده. سادگی زبان سعدی 
او را بر آن داشته که تالش کند بازتابی از زندگی روزمّره قرن بیست و یکم 
در زیبایی شناسی سعدی بیابد. به این دلیل کتاب تماشاگه حسن را در سه 
بخش نگاشته اند: بخش نخست دربارۀ زمینۀ ملموس عشق، یعنی ارتباط 
با  عارفانه  مضامین  میان  ارتباط  به  را  دوم  بخش  شاعرانه؛  تجربۀ  با  بدن 
مسائل زمینی و حتی جنسِی تنیده در عشق اختصاص داده اند؛ در بخش 
سوم مقولۀ سماع و نکات اجرایی شعر سعدی مطرح می شود و این که آیا 

ممکن است شعر سعدی زمینه ای برای به حرکت درآوردن بدن مهیا کند.

سوال اول دکتر فانی در مورد مفهوم زیبایی برای سعدی بود و   
اینحنیتو  پاسخ دکتر  کار گرفته. در  به  را  آن  این که چطور در غزل هایش 
تاکید کردند که زیبایی محور اصلی همۀ اشعار سعدی است اّما خوانش این 
در  ایشان  دارد؛ سعی  اخالقی  یک سوگیری  اشعار سعدی  اکثر  در  زیبایی 
نوشتن این کتاب تغییر جهت دنیای شاعرانۀ سعدی از سوی قطب اخالقی 
به سوی قطب زیباشناختی بوده. زیبایی را می توان به انحاء مختلف در آفاق 
سعدی یافت؛ به عنوان مثال سعدی در عین پرداختن به مسائل عارفانه و 
عاشقانه، قادر بوده که با استفاده از شعر با شاهان و شاهزادگان زمان خود 
نیز ارتباط برقرار کند و پند و اندرزهای خود را به گوش آن ها برساند. به 
این صورت از زیبایی زبانش برای شکل دادن به تاریخ سیاسی فارس تأثیر 
یا خبیثات سعدی می توان وجه  به هزلیات  نگاه  با  این  بر  گذاشته. عالوه 
متفاوت و رکیک تری از شعر سعدی دید که به طور فاحش با بقیۀ آثار او 
در تضاد است؛ در فصلی از کتاب که به مجالس الخبیثات اختصاص یافته، 
سعی بر این بوده که پیوند بین آن زیبایی شناسی شعر ایده آل سعدی و این 
ُبعد شهوانی تر بررسی شود. به طور کلی زیبایی عمیق ترین نقطۀ معنوی در 

تمام آثار سعدی است.

سپس دکتر فانی در مورد مفهوم »نظر« و مثاًل »نظر انداختن«   
یا »نظربازی« پرسیدند.

دکتر اینجنیتو به دیدگاه خاّص سعدی نسبت به نگاه کردن اشاره   
کردند؛ از نظر سعدی تماشای زیبایی نوعی عمل انسان شناسانه است. برای 

صّحه گذاشتن بر این نکته غزلی از سعدی خواندند به مطلع:

در من این هست که صبرم ز نکورویان نیست
زرق نفروشم و زهدی ننمایم کان نیست

گزارش ُجنگ فرهنگی ماه فوریه
تماشاگه حسن: 

سعدی شیرازی  و  زیبایی شناسی  عشق در شعر فارسی کالسیک
گفتگوی  دکتر آریا فانی  با  دکتر دومینیکو  اینچنتینو
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اسماعیل خویی

اسماعیل خویی، شاعر، نویسنده و مترجم 
معاصر، در سال  1317 در شهر مشهد چشم به 
جهان گشود. او از 19 سالگی و پس از گذراندن 

دوران ابتدایی و متوسطه به تهران رفت و 
سرانجام راهی بریتانیا شد.

اولین کتاب شعر اسماعیل خویی سه ماه پیش از مرگ پدر و در سال 1335 
منتشر می شود. این مجموعه شعر »بی تاب« نام دارد و به وسیله انتشارات 

نادری در مشهد منتشر می شود. اسماعیل خویی می گوید  پس از آمدن به تهران 
تحت تاثیر کتاب »زمستان« اخوان ثالث که آن  روزها تازه منتشر شده بود قرار 

می گیرد. او می گوید: »کتاب زمستان من را بیدار کرد و کلید آشنایی من با شعر 
نو بود. من با کتاب زمستان از خواب هزار و صد ساله  شعر سنتی بیدار شدم و پس 
از اخوان بود که نخست و بیش از پیش از همه با شاملو آشنا شدم و بعد به تدریج 

با شاعران دیگر. نیمایوشیج واپسین شاعری بود از نوسرایان که در آن زمان با او 
آشنا شدم.«

اسماعیل خویی از پایه گذاران کانون نویسندگان ایران است و دو دوره نیز عضو 
هیئت دبیران آن کانون بوده است. از او مجموعه اشعار فراوانی به چاپ رسیده 

است که از آن میان می توان به »بر خنگ راهوار زمین« 1346، »بر بام گردباد« 
1349، »از صدای سخن عشق« 1349، »فراتر از شب اکنونیان« 135۰، »در 

نابهنگام« 1363، »گزاره هزاره« 137۰،»جهان دیگری می آفرینم« 1379 و 
»شاعر خلقم، دهن میهنم« 1379 اشاره کرد.

خویی از دانشگاه لندن دکترای فلسفه گرفت. او از بنیان گذاران کانون نویسندگان 
ایران بود. وی  تا پایان عمر در لندن اقامت داشت. وی در انتهای بیش تر 

اشعارش که در خارج از کشور سروده است نوشته است بی درکجا که مرادش 
لندن است. او از غربت به بی درکجا یاد می کند.

اسماعیل خویی در 4 خرداد 14۰۰ در سن 84 سالگی بر اثر ابتال به بیماری ذات  
الریه، عفونت شدید ریه، نارسایی قلب و کلیه در لندن درگذشت.

خویی مانند اخوان هم در شعر سنتی و هم در شعر نو تبحر 
داشت. غزل زیر نمونه ای زیبا و از شاهکارهای اوست.

دلخواهی آن قدر  که غمت، شادی آورد
شیرینی لبان تو، فرهادی آورد

جز عشقِ  دلنشین تو، کآرام جان ماست،
دامی  ندیده ایم که آزادی آورد

دل را خراب کرد و به گنج هنر رسید
عشق خرابکار تو آبادی آورد

مقبول باد، عذر کمند افکنان عشق
چشم غزال، رغبت صّیادی آورد

گر عشق ورز و مست نمی خواهدم خدای
باری، چرا جمال پریزادی آورد؟

ای جان سراب نوش نگاهت، بگو  دلم
رو به کدام سوی در این وادی آورد؟

کوه غمت  به تیشه جان می کَند دلم
شیرینی لبان تو،  فرهادی آورد

و این شعر زیبا که زنده یاد فرهاد مهراد روی آن آهنگ 
گذاشت و از آن تصنیفی خاطره  نگیز و ماندگار به وجود آورد

وقتی که من بچه بودم،
پرواز یک بادبادک
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جدول 194   
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1XنامیرنXندرکاشن

رایXرباXینادابا2

دنبتسامXرانXنام3

XXXناویاXفوبXتل4

تشکXلیXونXراویا5

6XXالXرازباXنامگ

یلکاکXماXرافXمر7

دنمزاینXهزیرگنس8

هگXرمسXبرXنیمات9

XXمگXرالاکXنارا10

رالابXنوXابXنهک11

12XXXاسریاXهاجXید

شیکXراعXهدنزارب13

هنادکشوXراوXیوخ14

XهنیشودXهنایزات15

حل جدول 193    

از راست به چپ:  

1 ـ نام ـ دوا ـ  نام همسر حضرت ابراهیم 2 ـ  رنج ـ  بلیغ و رسا ـ  
بهشت و نامی برای بانوان 3 ـ فوری ـ  مرض خیالبافی 4 ـ  رودی در 

 جنوب ـ هلن قهرمان آن است 5 ـ  منطقه ای در ایالم ـ  سرایدار
6 ـ  شهر ساحلی جنوب ـ  آدم ساده لوح 7 ـ  دوست ـ  محل نمایش 

ـ  پایین و تحت 8 ـ  کفش و پنجره قدیمی ـ  چاپلوسی 9 ـ  اهانت 
کردن ـ  راه راست نمی رود 1۰ ـ  نحیف ـ  فهمیدن 11 ـ  اثری از 
 همینگوی ـ  دشت 12 ـ دزد ـ  نبرد ـ  لوله تنفسی 13 ـ  بشر ـ  

گرو گذاشته شده ـ چین و چروک.  

از باال به پایین:

1 ـ جزیره ـ نان مانده ـ  شب هنگام 2 ـ  ساز بادی عشایری ـ  حقه ـ  
جوانمرد 3 ـ  اثر جالل آل احمد ـ  پول قدیمی 4 ـ  حافظه ـ  چنین 

منطقه ای خوش و آب و هواست 5 ـ  اثر هنریک ایبسن ـ  در هر 
سفره ای هست 6 ـ  کلمه پرسش ـ  مستخدمه قدیمی ـ ذرات موجود 

 در هوا  7 ـ  نوعی شیرینی ـ  همان گاو است ـ  مکر و فریب 
 8 ـ  سیم ـ  بددهن و پرده در ـ  طالیی  9 ـ  کاله جنگی ـ  دلخور 
کردن 1۰ ـ  پیوسته ـ  مقابل باخت 11 ـ  طایفه ـ  قابل برگرداندن و 

 تربیت 12 ـ  آدم جن زده ـ  جست و خیز چهارپایان ـ  احصائیه
 13 ـ شایسته ـ  زردآلوی معروف ـ  کشوری آفریقایی.   

می بردت از بام های سحرخیزی پلک
تا

نارنج زاران خورشید
آه،

آن فاصله های کوتاه.
وقتی که من بچه بودم،

خوبی زنی بود
که بوی سیگار می داد،

و اشک های درشتش
از پشت آن عینک ذره  بینی
با صوت قرآن می آمیخت.
وقتی که من بچه بودم،

آب و زمین و هوا بیشتر بود،
و جیرجیرک

شب ها
در متن موسیقی ماه و خاموشی ژرف

آواز می خواند.
وقتی که من بچه بودم،
در هر هزاران و یک شب

یک قصه بس بود
تا خواب و بیداری خوابناکت

سرشار باشد.
وقتی که من بچه بودم،

زور خدا بیشتر بود.
وقتی که من بچه بودم،

مردم نبودند.
وقتی که من بچه بودم

غم بود،
           اما

کم بود.
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760-431-0055
C A R L S B A D

2519 PALOMAR AIRPORT RD, STE 101
CARLSBAD CA 92011

760-431-0055

DIGITAL MENU

www.BistroKabob.com
FOR FASTER SERVICE ORDER ONLINE

KABOB • PIZZA • SALAD
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Visit our weekly ad at

Join us on FaceBook at 
Su� Club San Diego

760-431-0055
C A R L S B A D

2519 PALOMAR AIRPORT RD, STE 101
CARLSBAD CA 92011

760-431-0055

DIGITAL MENU

www.BistroKabob.com
FOR FASTER SERVICE ORDER ONLINE

KABOB • PIZZA • SALAD
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